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

PREAMBULO
Pregão Presencial nº 094/2021

Pregão Presencial nº 094/2021

O OMUNICÍPIO
de direito público interno, inscrito
sob oo n.º
n.º
MUNICÍPIODE
DECOLATINA/ES,
COLATINA/ES, pessoa
pessoa jurídica de
inscrito no
no CNPJ
CNPJ sob
27.165.729/0001-74,
Ângelo Giuberti,
Giuberti,343,
343,Bairro
BairroEsplanada,
Esplanada,
Colatina
- ES,
27.165.729/0001-74,com
comsede
sede na
na Avenida
Avenida Ângelo
Colatina
- ES,
tornatorna
púpúblico
para o
blico que realizará
realizará Pregão
Pregão Presencial
Presencial objetivando
objetivando aa contratação
contratação de
de empresa
empresa especializada
especializada para
fornecimento
de
link
para
internet
de
500
Mbps
full
e
totalmente
disponibilizado
por
fibra
fornecimento de link para internet de 500 Mbps full e totalmente disponibilizado por fibra óptica,
óptica,
compreendendo
todoeequalquer
qualquer
equipamento
necessário
à comunicação,
tais fibra
como:
fibra
compreendendo também
também todo
equipamento
necessário
à comunicação,
tais como:
óptica
e
óptica
e conversor
de mídia
equipamentos
quejulgar
se julgar
necessário,
conforme
Processo
conversor
de mídia
entre entre
outrosoutros
equipamentos
que se
necessário,
conforme
Processo
nº
nº010307/2021,
010307/2021,devidamente
devidamenteautorizado
autorizadopela
pela
autoridade
competente.
O Pregão
Presencial
realizado
autoridade
competente.
O Pregão
Presencial
será será
realizado
pelo
pelo
Pregoeiro
do Município
de Colatina,
designado
pela nº
Portaria
nº regido
005/2021,
regido
pela Lei no
Pregoeiro
do Município
de Colatina,
designado
pela Portaria
005/2021,
pela Lei
no 10.520/2002,
10.520/2002,
Lei Complementar
nº Lei
123/2006,
Lei Complementar
nº 147/2014,
Lei Municipal
nº 4.976/2004
Lei Complementar
nº 123/2006,
Complementar
nº 147/2014,
Lei Municipal
nº 4.976/2004
e pela Leie
o 8.666/1993, e suas alterações e demais normas pertinentes.
pela
Lei
Federal
n
Federal no 8.666/1993, e suas alterações e demais normas pertinentes.
1 -1DO
OBJETO:
- DO
OBJETO:
1.11.1
- O- O
objeto
deempresa
empresaespecializada
especializada
para
o fornecimento
de
objetodadapresente
presentelicitação
licitação é
é aa contratação
contratação de
para
o fornecimento
de link
link
para
internet
de Mbps
500 Mbps
full e totalmente
disponibilizado
por compreendendo
fibra óptica, compreendendo
para
internet
de 500
full e totalmente
disponibilizado
por fibra óptica,
também todo e
também
todo
e qualquer
equipamento
necessáriotais
à comunicação,
taisecomo:
fibradeóptica
conversor
qualquer
equipamento
necessário
à comunicação,
como: fibra óptica
conversor
mídia eentre
outros
deequipamentos
mídia entre outros
equipamentos
que
se
julgar
necessário,
conforme
relacionados
no
Anexo
I do
que se julgar necessário, conforme relacionados no Anexo I do presente edital.
presente edital.
1.2 - As especificações e as condições para contratação dos serviços, objeto desta licitação, são as
1.2constantes
- As especificações
as anexos.
condições para contratação dos serviços, objeto desta licitação, são as
neste edital eeseus
constantes neste edital e seus anexos.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO:
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO:
2.1 - As 08h:00 do dia 22 de dezembro de 2021, será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões
2.1da- As
08h:00 do dia
de dezembro
será
pelo Pregoeiro
na salaÂngelo
de reuniões
da
Coordenadoria
de 22
Licitações,
nº 02,deno2021,
térreo
doaberta
edifícioà sessão
sede, localizada
na Avenida
Giuberti,
Coordenadoria de Licitações, nº 02, no térreo do edifício sede, localizada na Avenida Ângelo Giuberti, 343,
343, Bairro Esplanada, Colatina - ES, para, a realização do Credenciamento e após, recebimento dos
Bairro Esplanada, Colatina - ES, para, a realização do Credenciamento e após, recebimento dos Envelopes
Envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".
"Proposta de Preços" e "Habilitação".
- Declarada
aberta
a sessãopelo
peloPregoeiro,
Pregoeiro,não
nãomais
maisserão
serãoadmitidas
admitidasnovas
novasproponentes.
proponentes.? ?
2.22.2
- Declarada
aberta
a sessão
- DAS
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
PRELIMINARES:
3 -3DAS
DISPOSIÇÕES
- Tipo
julgamento:MENOR
MENOR PREÇO
PREÇO GLOBAL
PRESENCIAL
3.13.1
- Tipo
dedejulgamento:
GLOBAL- PREGÃO
- PREGÃO
PRESENCIAL
3.2
Dotação
Orçamentária:
0500010412600092.023
Elemento
de despesa:
despesa: 33903900000
33903900000 -- Ficha:
Ficha:
3.2 - Dotação Orçamentária: 0500010412600092.023 - Elemento de
0000087
FR:
20010000001
Recursos
Ordinários
Tesouro
Não
Vinculado.
0000087 - FR: 20010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado.
- DAS
CONDIÇÕES GERAIS
GERAIS PARA
4 -4DAS
CONDIÇÕES
PARAAAPARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO:
- Somente
poderão
participar
deste
Pregão
Presencial
pessoas
jurídicas
que
desenvolvamas
asatividades
atividades
4.14.1
- Somente
poderão
participar
deste
Pregão
Presencial
pessoas
jurídicas
que
desenvolvam
pertinentes
ao
objeto
desta
licitação,
que
atendam
a
todas
as
exigências
contidas
neste
edital
seus
pertinentes ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste edital e
e seus
anexos,
além
das
disposições
legais,
independentemente
de
transcrição.
anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.
- Nãoserá
serápermitida
permitidaa aparticipação
participaçãonesta
nesta licitação,
licitação, de
de empresas
empresas que
que estejam
estejam cumprindo
cumprindo pena
4.24.2- Não
pena de
de
suspensãotemporária
temporáriadedeparticipação
participação em
em licitação
licitação e/ou
e/ou impedimento
impedimento de
de contratar
contratar com
com oo Município
Município de
suspensão
Colatina,ououainda
ainda que
que tenham
tenham sido declaradas
licitar
ouou
contratar
comcom
a Administração
PúColatina,
declaradasinidôneas
inidôneaspara
para
licitar
contratar
a Administração
blica, não
asas
disposições
dosdos
arts.
9º e
V do
27 da
Pública,
nãoocorrendo
ocorrendoaareabilitação,
reabilitação,ou
ouque
quesesesubsumam
subsumam
disposições
arts.
9ºinciso
e inciso
V art.
do art.
27
daLei
Leinº
nº8.666/93.
8.666/93.
5 - DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO":
5.1 - As licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, após regular credenciamento, sua
proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e
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5 rubricados,
- DOS ENVELOPES
DE PREÇOS"
E dizeres:
"HABILITAÇÃO":
contendo "PROPOSTA
na parte externa,
os seguintes
5.1
- As SOCIAL:
licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, após regular credenciamento, sua
RAZÃO
proposta
CNPJ: e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e
rubricados,
contendo
na parte externa, os seguintes dizeres:
MUNICÍPIO
DE COLATINA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021
RAZÃO
SOCIAL:
ENVELOPE
Nº 001 - PROPOSTA
CNPJ:
-------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO
DE COLATINA
RAZÃO SOCIAL:
PREGÃO
CNPJ: PRESENCIAL Nº 094/2021
ENVELOPE
- PROPOSTA
MUNICÍPIONº
DE001
COLATINA
-------------------------------------------------------------------------------------PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021
RAZÃO
SOCIAL:
ENVELOPE
Nº 002 - HABILITAÇÃO
CNPJ:
MUNICÍPIO
DE COLATINA
5.2 - O Envelope
nº 01 - PROPOSTA deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7 deste
PREGÃO
Edital, e PRESENCIAL
o Envelope nºNº
02094/2021
- HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 8
ENVELOPE
deste Edital.Nº 002 - HABILITAÇÃO
5.2
Envelope
nº 01
- PROPOSTA
deverá conter
as informações/documentos
item 7 deste
5.3- -OOs
documentos
poderão
ser apresentados
em original,
por qualquer processo exigidos
de cópia no
autenticada
por
Edital,
e
o
Envelope
nº
02
HABILITAÇÃO
deverá
conter
os
documentos/informações
exigidos
noocorrer
item 8
tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá
deste
Edital. da sessão.
no momento
5.3
OsCREDENCIAMENTO:
documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
6 - -DO
autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a
autenticação
deverá ocorrer
no momentoem
da cumprimento
sessão.
6.1 - Para efetivação
do Credenciamento,
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
6 entregues
- DO CREDENCIAMENTO:
separadamente dos Envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e nº 02 - "Habilitação".
6.1
efetivação
donão
Credenciamento,
em cumprimento
ao disposto
no art. de
4º, que
VII da
Lei onºitem
10.520/02,
6.2- Para
- Caso
a licitante
se faça presente,
deverá remeter
as declarações
trata
6.1 e oé
OBRIGATÓRIA
a
apresentação
das
Declarações
constantes
do
Anexo
IV
e
Anexo
VII,
que
deverão
ser
Contrato Social ou documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 6.4, em envelope
entregues
separadamente
dos
Envelopes
nº
01
"Proposta
de
Preços"
e
nº
02
"Habilitação".
apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC" - PREGÃO
PRESENCIAL Nº. xxx/2021 - ENVELOPE CREDENCIAMENTO".
6.2 - Caso a licitante não se faça presente, deverá remeter as declarações de que trata o item 6.1 e o
Contrato Social ou documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 6.4, em envelope
6.3 - Para a efetivação do Credenciamento o representante da proponente exibirá ao Pregoeiro qualquer
apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC" documento de identidade emitido por Órgão Público acompanhado de Carta Credencial original, constante
PREGÃO PRESENCIAL Nº. xxx/2021 - ENVELOPE CREDENCIAMENTO".
do ANEXO III, que o autorize a participar de Pregão Presencial ou INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, que o
autorize
pelaCredenciamento
proponente, inclusive
para a oferta
de lances
verbais
de preços,qualquer
firmar
6.3
- Para aa responder
efetivação do
o representante
da proponente
exibirá
ao Pregoeiro
declarações,
desistir
ou
apresentar
recurso,
assinar
a
ata
e
praticar
os
demais
atos
pertinentes
ao
presente
documento de identidade emitido por Órgão Público acompanhado de Carta Credencial original, constante do
certame,
nome
da proponente.
ANEXO
III,em
que
o autorize
a participar de Pregão Presencial ou INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, que o
autorize a responder pela proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações,
6.4 - Para
efetivação recurso,
do Credenciamento
é OBRIGATÓRIA
a apresentação
da CÓPIA
DO ATO
desistir
ou apresentar
assinar a ata
e praticar os demais
atos pertinentes
aoAUTENTICADA
presente certame,
em
CONSTITUTIVO,
ESTATUTO
OU
CONTRATO
SOCIAL,
DO
DOCUMENTO
DE
ELEIÇÃO
DE
SEUS
nome da proponente.
ADMINISTRADORES, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS
JURÍDICAS,
CONFORME
O CASO, a fim deécomprovar
se o outorgante
do instrumento
que trata
6.4
- Para efetivação
do Credenciamento
OBRIGATÓRIA
a apresentação
da CÓPIAprocuratório
AUTENTICADA
DO
o subitem
anterior possui
os devidosOU
poderes
da outorga
supra. DO DOCUMENTO DE ELEIÇÃO DE SEUS
ATO
CONSTITUTIVO,
ESTATUTO
CONTRATO
SOCIAL,
ADMINISTRADORES, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE
6.5 - Para efeito
de atendimento
ao subitem
6.4 compreende-se
como:
PESSOAS
JURÍDICAS,
CONFORME
O CASO,
a fim de comprovar
se o outorgante do instrumento
procuratório
que trata oEstatuto
subitem anterior
possui
os devidos
poderes
da outorgaregistrado,
supra.
a) Ato Constitutivo,
ou Contrato
Social
em vigor,
devidamente
em se tratando de
sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus
6.5
- Para efeito de(Ata
atendimento
aoPosse),
subitemou
6.4
compreende-se
administradores
e Termo de
Registro
Comercialcomo:
no caso de empresa individual;
a) Ato Constitutivo,
Estatuto
outratando
Contratode
Social
em vigor,
devidamente
registrado,
em se tratandono
de País,
b) Decreto
de autorização,
em se
empresa
ou sociedade
estrangeira
em funcionamento
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
6.6 - A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a
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sociedade
comercial,
no caso deaosociedade
por ações,
de documentos de eleição dos
atividade
da empresa
é concernente
objeto contido
no itemacompanhado
1.1.
seus administradores (Ata e Termo de Posse), ou Registro Comercial no caso de empresa individual;
Decreto
se tratando
ou sociedade
estrangeira
funcionamento
no
6.7 b)
- No
caso de
de autorização,
proprietário,em
diretor,
sócio de
ou empresa
assemelhado
da proponente
que em
comparecer
ao local,
País,
e ato de aregistro
ou autorização
expedido
órgão competente,
deverá
comprovar
representatividade
porpara
meiofuncionamento
da apresentação
do ato pelo
constitutivo,
estatuto ouquando
contratoa
atividade
assim o exigir;
social,
do documento
de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou
c)
Inscrição
do atojurídicas,
constitutivo,
no caso
de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
no cartório de pessoas
conforme
o caso.
exercício.
6.8 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo
6.6estipulado,
- A apresentação
do Ato
Estatuto
ouaContrato
em vigor,
presta-se
para observar
participará
do Constitutivo,
Pregão Presencial
com
primeiraSocial
proposta
apresentada
quando
do início se
dosa
atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 1.1.
trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.
6.7 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá
6.9 - A aapresentação
do Contrato
Ato Constitutivo
Estatuto, estatuto
devidamente
autenticado
comprovar
representatividade
por meioSocial,
da apresentação
do atoou
constitutivo,
ou contrato
social, no
do
Credenciamento,
isenta
a
licitante
de
apresentá-los
no
envelope
nº
2
Habilitação.
documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório
de pessoas jurídicas, conforme o caso.
6.10 - Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
ouaequiparadas,
usufruir
dosenvie
benefícios
pela Lei
Complementar
n°
6.8PORTE
- Caso
proponente que
não quiser
compareça,
mas
toda concedidos
a documentação
necessária
dentroFederal
do prazo
123/2006
e
147/2014,
deverá
comprovar,
obrigatoriamente,
no
CREDENCIAMENTO
esta
condição
por
meio
estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos
de declaração,
de que
cumprem os requisitos
legais parae qualificação
como
Microempresa ou Empresa de
trabalhos,
renunciando
a apresentação
de novas propostas
a interposição
de recurso.
Pequeno Porte, sob as penas da lei, devidamente assinada por seu(s) SÓCIO(S) REPRESENTANTE LEGAL,
data
ATUALIZADA,doconforme
modelo
no Ato
Anexo
IX.
6.9com
- A
apresentação
Contrato
Social,
Constitutivo
ou Estatuto, devidamente autenticado no
Credenciamento, isenta a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 - Habilitação.
6.10.1 - Se a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não apresentar a declaração de que trata o
item
6.10, dos
não terá
direito a exigidos
usufruir dos
privilégios
estabelecidos
Lei Complementar
Federal DE
nº
6.10
- Além
documentos
acima,
a licitante
que for pela
MICROEMPRESA,
EMPRESA
123/2006 ePORTE
147/2014.
PEQUENO
ou equiparadas, que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar Federal n° 123/2006 e 147/2014, deverá comprovar, obrigatoriamente, no
6.11 - Para efetivação
de informação,
o declaração,
representante
apresentar
no
CREDENCIAMENTO
esta condição
por meio de
de da
que proponente
cumprem osdeverá
requisitos
legais para
"CREDENCIAMENTO,"
a Declaração
Endereço
constante
semdevidamente
prejuízo de
qualificação
como Microempresa
oude
Empresa
deEletrônico,
Pequeno Porte,
sobdoasAnexo
penasVIII,
da lei,
desclassificação.
assinada
por seu(s) SÓCIO(S) REPRESENTANTE LEGAL, com data ATUALIZADA, conforme modelo no
Anexo IX.
NOTA: Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em mãos, ou seja, não
deverão
dentro de nenhum
envelopede
dePequeno
proposta Porte
comercial
de habilitação.
6.10.1
- Seestar
a Microempresa
e a Empresa
não e/ou
apresentar
a declaração de que trata o
item 6.10, não terá direito a usufruir dos privilégios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº
7 - DO ENVELOPE
123/2006
e 147/2014.Nº 01 - PROPOSTA:
7.1 -- APara
proposta
de preçosdepoderá
ser elaborada
através do software
E&L Propostadeverá
Comercial,
disponível no
6.11
efetivação
informação,
o representante
da proponente
apresentar
site do Município de Colatina
<<www.colatina.es.gov.br>>
e entregue
a Pregoeira,
de mídia
digital
"CREDENCIAMENTO,"
a Declaração
de Endereço Eletrônico,
constante
do Anexoatravés
VIII, sem
prejuízo
de
(pen drive, cd...) e uma via impressa por meio do referido software, contendo a identificação da empresa
desclassificação.
licitante (nome e CNPJ), datada, carimbada e assinada por seu representante legal devidamente constituído
NOTA:
Os documentos
ao credenciamento
deverãorasuras
ser apresentados
em mãos,
ou conter
seja, não
do contrato
social ou relativos
no credenciamento,
sem emendas,
ou entrelinhas,
devendo
as
deverão
estar
dentro de nenhum envelope de proposta comercial e/ou de habilitação.
seguintes
informações:
a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I, inclusive
7 -quanto
DO ENVELOPE
Nº 01
PROPOSTA:
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
7.1envelopes
- A proposta
de preços
poderá ser elaborada através do software E&L Proposta Comercial,
da Proposta
de Preços;
disponível
no sitee do
Município
de Colatina
entregue
a Pregoeira,
c) Preço unitário
preço
total, cotado
em Real e<<www.colatina.es.gov.br>>
com até duas casas decimaiseapós
a vírgula
(R$ X,XX),
através
de mídia
digital
(pen drive,
cd...)seguros,
e uma via
impressa
por meio edo
referido software,
contendo ea
incluindo-se
todos
os impostos,
taxas,
licenças,
contribuições
obrigações
sociais, trabalhistas
identificação
da empresa
licitante
(nome
e CNPJ),
datada, carimbada
e assinada
seu representante
previdenciárias,
bem como
todos os
outros
custos relacionados
ao fornecimento
dospor
produtos,
os quais não
legal
devidamente
social ou no credenciamento, sem emendas, rasuras ou
acrescentarão
ônusconstituído
ao Municípiodo
de contrato
Colatina-ES.
entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:
a)- Discriminação
do objeto
ofertado da
conforme
e condições
previstas
no Anexo
7.1.1
Havendo problemas
na elaboração
propostaespecificações
comercial no software
E&L Proposta
Comercial,
seráI,
inclusive
a informação
de marca
e o modelo,
quando
aceita
apenas,quanto
a proposta
datilografada
ou digitada,
em 01 (uma)
via,couber;
contendo a identificação da empresa
licitante (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
informações constantes das alíneas "a", "b" e "c" do subitem anterior.
7.1.1.1 - A não apresentação da proposta em mídia digital, no momento da sessão, não acarretará a
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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$
7.2 -c)OPreço
preço unitário
unitário, oe preço
decotado
cada lote
o valor
global
proposta
serapós
apresentados
em
X,XX), incluindo-se
todos
os impostos,por
taxas,
seguros, licenças, contribuições e obrigações sociais,
algarismos,
sendo facultada
a apresentação
extenso.
trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados ao fornecimento dos
os quais
não acrescentarão
ônus ao
Municípiocontidas
de Colatina-ES.
7.3 -produtos,
As propostas,
deverão
trazer as mesmas
expressões
no Anexo I, referentes à especificação
do objeto.
7.1.1 - 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
7.4 -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",
"b" e "c" do
subitemnoanterior.
7.5 -as
Asinformações
propostas, deverão
trazer
mesmas
expressões
contidas
Anexo I, evitando sinônimos técnicos,
omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.
7.1.1.1 - A não apresentação da proposta em mídia digital, no momento da sessão, não acarretará a
desclassificação de qualquer empresa licitante.
7.6 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se
a(o) Pregoeira(o) do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte:
7.2a)- 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
7.3corrigido.
- As propostas, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, referentes à especificação do
objeto.
8 - DO ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO:
7.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes, ou
8.1 - As licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo
não previstas neste edital.
enumerados:
7.5 - As propostas, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, evitando sinônimos técnicos,
8.1.1 - HABILITAÇÃO
omissões
ou acréscimosJURÍDICA
referentes à especificação do objeto.
a) Declaração, datada e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88,
do Anexo
7.6constante
- Serão aceitas
as V;
propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se a
b)
Declaração
datada
e assinada
pela
empresa de
nãoseguinte:
existe superveniência de fato impeditivo de sua
(o) Pregoeira(o) do certame,
o direito
de corrigi-los
naque
forma
habilitação,
e que
aceita todas de
as preços
exigências
do Presente
edital, bem correspondentes
como se submete
a todas
as
a) O erro
na multiplicação
unitários
pelas quantidades
será
retificado
disposições
contidas
na Leiunitário
8.666/93
suas alterações,
constante
do Anexo VI.
mantendo-se
o preço
e aequantidade,
corrigindo-se
o produto;
b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto,
8.1.2pelo
- REGULARIDADE
FISCAL
corrigido.
a) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à
Ativa da União
unificando
as Contribuições Previdenciárias;
8 -Dívida
DO ENVELOPE
Nº 02
- HABILITAÇÃO:
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
Negativa
ou Certidão
Positiva
Efeito Negativa,
débitos perante
Fazenda Estadual
8.1c) -Certidão
As licitantes
deverão
apresentar
nocom
Envelope
nº 02 - de
HABILITAÇÃO,
osa documentos
abaixoEstado Sede da Empresa;
enumerados:
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal Município
Sede da Empresa;
8.1.1
- HABILITAÇÃO
JURÍDICA
e) Certidão
Negativadatada
ou Certidão
Positiva
com
Efeito Negativa,
de débitos
perante
a Justiça
do Trabalho;
a) Declaração,
e assinada
pela
empresa,
de atendimento
ao inciso
XXXIII
do artigo
7º da CF/88,
f)? ?constante
Comprovação
da
Inscrição
no
CNPJ;
do Anexo V;
g) Certidão
Negativa
de Débitos
(CND)pela
Municipal,
perante
a Fazenda
Pública
do Município
b) Declaração
datada
e assinada
empresa
de que
não existe
superveniência
de de
fatoColatina.
impeditivo de
e que aceita todas as exigências do Presente edital, bem como se submete a todas as
? ? ?sua
? ? habilitação,
???
contidas
na Lei 8.666/93 e suas alterações, constante do Anexo VI.
8.1.3disposições
- QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou se for o caso,
8.1.2
- REGULARIDADE
FISCALcompetente atestando a capacidade econômico-financeira da empresa em
certidão
da instância judicial
a)
Certidão
Negativa
ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais
recuperação judicial, em vigência;
e à Dívida Ativa da União unificando as Contribuições Previdenciárias;
de Regularidade
8.1.4b)- Certificado
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidãode
Negativa
ou Certidão
Positiva
Efeito Negativa,
débitos perante
a Fazenda
a) Comprovação
que a licitante
prestou,
semcom
restrição,
serviço dedenatureza
semelhante
ao indicado no
Anexo I do edital. A comprovação de que prestou serviço compatível com o objeto desta licitação, 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 serviço.
8.2 -

A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA referida no item 8.1.4, poderá ser apresentada em original, ou por
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Estadual
- Estado
Sede autenticada
da Empresa;por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio, hiqualquer
processo
de cópia
d) em
Certidão
ou Certidão
Positivano
com
Efeito Negativa,
de débitos perante a Fazenda Municipal
pótese
que aNegativa
autenticação
deverá ocorrer
momento
da sessão.
- Município Sede da Empresa;
Positivanocom
de débitos
perante
Justiça
do
8.3 -e)AsCertidão
CertidõesNegativa
NegativasoudeCertidão
Débito exigidas
itemEfeito
8.1.2,Negativa,
deverão conter
o mesmo
CNPJado
Contrato
Trabalho;
Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pela Licitante no momento do Credenciamento.
f) Comprovação da Inscrição no CNPJ;
Certidão
Negativa
deasDébitos
(CND)
Municipal, perante
a Fazenda
Pública
Município
de
8.4 -g)
Figuram
como
exceções
Certidões
cuja abrangência
atinge tanto
a empresa
Matrizdo
quanto
as Filiais
(INSSColatina.
e PGFN/RECEITA FEDERAL).
8.1.3
8.5 -- QUALIFICAÇÃO
Os documentos deECONÔMICO-FINANCEIRA
habilitação serão exigidos somente da licitante vencedora do certame.
a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou se for o caso,
da instância
judicial
atestando
a capacidade
econômico-financeira
da empresa
em
8.6 -certidão
Os documentos
exigidos
e competente
apresentados
para habilitação,
obtidos
através de sites, poderão
ter sua
recuperação judicial, em vigência;
autenticidade verificada via Internet, no momento da fase de habilitação.
8.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.7 - Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de inabilitação ou
a) Comprovação de que a licitante prestou, sem restrição, serviço de natureza semelhante ao indicado
desclassificação
de documentos
queprestou
sejam elaboradas
de formacom
diferente
e que
contenham
no Anexo I adoapresentação
edital. A comprovação
de que
serviço compatível
o objeto
desta
licitação,
os elementos
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 serviço.
9 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO:
8.2 - A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA referida no item 8.1.4, poderá ser apresentada em original, ou por
9.1 - Declarada
aberta
à sessão
pelo Pregoeiro,
serão recebidos
para oouCredenciamento,
qualquer
processo
de cópia
autenticada
por tabelião
de nota os
oudocumentos
pelo Pregoeiro
da Equipe de
conforme
disposto
no
Item
6.
Somente
serão
credenciadas
as
empresas
que
cumprirem
todos os requisitos
Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer no momento da sessão.
exigidos no respectivo item.
8.3 - As Certidões Negativas de Débito exigidas no item 8.1.2, deverão conter o mesmo CNPJ do Contrato
9.2 - Após
realização do
o Pregoeiro
receberá
os envelopes
nº 01 - "Proposta de Preços" e
Social,
Ato Constitutivo
ou Credenciamento,
Estatuto apresentado
pela Licitante
no momento
do Credenciamento.
nº 02 - "Habilitação" das empresas devidamente credenciadas e procederá à abertura dos Envelopes nº 01 Proposta
de como
Preços,
julgando-as
e classificando-as,
pelo MENOR
PREGÃO
PRESENCIAL
8.4
- Figuram
exceções
as Certidões
cuja abrangência
atinge PREÇO
tanto a GLOBAL
empresa-Matriz
quanto
as Filiais
considerando
para tantoFEDERAL).
as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX
(INSS
e PGFN/RECEITA
e X.
8.5 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente da licitante vencedora do certame.
9.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou
imponham
condições, exigidos
que se oponham
a quaisquer
dispositivos
legais
vigentes.
8.6
- Os documentos
e apresentados
para
habilitação,
obtidos
através de sites, poderão ter
sua autenticidade verificada via Internet, no momento da fase de habilitação.
9.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02,
apenas
autor da anexados
oferta de valor
mais baixo
e os
das ofertas
preços até
10%
(dez motivo
por cento)
8.7
- Os o modelos
ao edital
servem
apenas
como com
orientação,
não
sendo
de
superiores àquela
poderão fazer novos
lances verbais de
e sucessivos,
até aque
proclamação
da vencedora.
inabilitação
ou desclassificação
a apresentação
documentos
sejam elaboradas
de forma
diferente e que contenham os elementos essenciais.
9.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02,
pelo menosDA
3 (três)
ofertas
nas condições definidas no inciso anterior, poderão as autoras das
9 não
- DOhavendo
PROCEDIMENTO
SESSÃO
E JULGAMENTO:
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam
os preçosaberta
oferecidos.
9.1
- Declarada
à sessão pelo Pregoeiro, serão recebidos os documentos para o Credenciamento,
conforme disposto no Item 6. Somente serão credenciadas as empresas que cumprirem todos os requisitos
9.6 - Uma
vez classificada
exigidos
no respectivo
item. as propostas o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e
9.2
Após realização
dodecrescente
Credenciamento,
o Pregoeiro receberá os envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e
os- demais,
em ordem
de valor.
nº 02 - "Habilitação" das empresas devidamente credenciadas e procederá à abertura dos Envelopes nº 01 Proposta
de Preços,
julgando-as
e decrescentes
classificando-as,
pelo MENOR PREÇO GLOBAL - PREGÃO
9.7 - Os valores
dos lances
deverão ser
e distintos.
PRESENCIAL considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art.
4º,9.8
VIII,- IX
X.
A edesistência
em apresentar lance verbal, quando convidada pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela
9.3 - Serão
desclassificadas
asdas
propostas
elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou
licitante,
para efeito
de ordenação
propostas.
9.9 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições
que julgar necessárias a fim de pôr ordem ao certame.
9.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
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imponham
condições,
a quaisquer
dispositivos
legais
penalidades
previstasque
em se
lei oponham
e neste edital.
Dos lances
ofertados
não vigentes.
caberá retratação.
9.11
- Não
havendo
mais interesse
das licitantes
em apresentar
lance verbal,
será4°,encerrada
a etapa
9.4
- Para
efeito
de classificação
das propostas,
em cumprimento
ao Inciso
VII, do Art.
da Lei 10.520/02,
apenas
o autor
da oferta de
maisexclusivamente
baixo e os daspelo
ofertas
comde
preços
atéPREÇO
10% (dez
cento) superiores
competitiva
e ordenadas
àsvalor
ofertas,
critério
MENOR
PORpor
LOTE.
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora.
9.12 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°,
9.5
Para
efeito de classificação
propostas,
emassegurado,
cumprimentocomo
ao Inciso
IX,dododesempate,
Art. 4°, da preferência
Lei 10.520/02,
da- Lei
Complementar
Federal n°das
123/2006,
sendo
critério
de
não
havendo pelo
3 (três)
nasporte
condições
definidasas
noexigências
inciso anterior,
contratação
para menos
as empresas
deofertas
pequeno
que atenderem
deste poderão
Edital. as autoras das
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam
oferecidos.
9.13 os
- preços
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% (cinco por cento) à proposta
9.6
Uma vez
classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de
de- menor
valor.
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.
9.14 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a)A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada
9.7 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.
para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de
menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
9.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a
b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
demais microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 9.13 deste
edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item.
9.9 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que
julgar necessárias a fim de pôr ordem ao certame.
9.15 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste
Edital,
serápoderá
declarada
vencedora
do certame,
a licitante
detentora
da proposta
originariamente
de menor
9.10
- Não
haver
desistência
dos lances
ofertados,
sujeitando-se
a proponente
desistente
às
valor.
penalidades
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.
9.16- -Não
O Pregoeiro
autor da oferta
de menor valor
vistasserá
à redução
do preço.
9.11
havendopoderá
mais negociar
interessecom
daso licitantes
em apresentar
lancecom
verbal,
encerrada
a etapa
competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
9.17 - Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor,
decidindo
motivadamente
a respeito.
9.12
- Encerrada
a sessão de
lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, da
Lei Complementar Federal n° 123/2006, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de
9.18 - O critério
deempresas
aceitabilidade
dos preços
será o de
compatibilidade
os preços praticados
contratação
para as
de pequeno
porteofertados
que atenderem
as exigências
destecom
Edital.
no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais,
benefícios
e despesas
indiretas.
9.13
- 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% (cinco por cento) à proposta de
9.19 valor.
- Sendo aceitáveis as propostas, serão abertos os Envelopes nº 02 - HABILITAÇÃO, das empresas
menor
classificadas e verificado o atendimento das exigências habilitatórias previstas neste edital.
9.14 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
microempresa
a empresa
de pequeno
porte detentora
da proposta
menorque
valor
será
9.20 a)
- AAmicroempresa
e aouempresa
de pequeno
porte declarada
vencedora
da etapa de lances
possuir
convocada
para
apresentar,
no
prazo
de
5
(cinco)
minutos,
nova
proposta,
inferior
àquela
considerada,
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscais previstos neste Edital, terá sua habilitação
até então,à de
menor preço,
em que seráno
declarada
do certame.
condicionada
apresentação
de situação
nova documentação
prazo devencedora
5 (cinco) dias
úteis, a contar da data, caso
b) Se a microempresa
ou empresa
na forma
da alínea anterior,
não
for declarada
como vencedora
da etapade
depequeno
lances. porte,
A não convocada
regularização
da documentação,
no prazo,
apresentar
nova proposta,
inferior
à de menorsem
preço,
será facultada,
pela
ordem de
classificação,
às
implicará
na decadência
do direito
à contratação,
prejuízo
das sanções
previstas
neste
edital, sendo
demais
microempresas
e
empresas
de
pequeno
porte,
que
se
enquadrarem
na
hipótese
do
item
9.13
facultada ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o exercício do
deste
edital,
apresentação
de nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item.
mesmo
direito
ouarevogar
a licitação.
9.15 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste
9.21 - O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de
Edital, será declarada vencedora do certame, a licitante detentora da proposta originariamente de menor
todos os documentos previstos neste edital no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem
valor.
alguma restrição. Se não apresentar nenhum dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a
microempresa e a empresa de pequeno porte, serão automaticamente inabilitadas.
9.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, as licitantes serão
habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
9.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a
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9.16
O Pregoeiro poderá
com overificará
autor da as
oferta
de menor
valor com vistas
à redução
do preço.até a
sua- aceitabilidade
e, em negociar
caso positivo,
condições
de habilitação
e assim
sucessivamente,
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
9.17
- Em seguida
o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor,
declarada
vencedora.
decidindo motivadamente a respeito.
9.24 - A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
9.18
- O critério deou
aceitabilidade
preços ofertados
serádados
o de compatibilidade
os Apreços
praticados ou
no
desclassificação
inabilitação ados
prestação
de quaisquer
ou documentos com
falsos.
desclassificação
mercado,
coerentes
com
a
execução
do
objeto
ora
licitado,
acrescidos
dos
respectivos
encargos
sociais,
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o(a) Pregoeiro(a) vier a tomar conhecimento
benefícios
despesas
indiretas.
de fatos e que
contrariem
as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da
proponente.
9.19 - Sendo aceitáveis as propostas, serão abertos os Envelopes nº 02 - HABILITAÇÃO, das empresas
classificadas e verificado o atendimento das exigências habilitatórias previstas neste edital.
9.25 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover
diligências,
em qualquer
momentodee pequeno
sempre porte
que julgar
necessário,
fixando
prazo
9.20
- A microempresa
e a empresa
declarada
vencedora
da etapa
de para
lancesatendimento,
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
originariamente
envelopes.
condicionada
à apresentação
de nova
documentaçãoem
noqualquer
prazo dedos
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 finaldodadireito
sessão
pública o Pregoeiro
franqueará
a palavra
às licitantes
desejarem
manifestar
na9.26
decadência
à contratação,
sem prejuízo
das sanções
previstas
neste que
edital,
sendo facultada
ao
intenção
de
recorrer
dos
atos
até
ali
praticados.
Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o exercício do mesmo direito
ou revogar a licitação.
10 - DOS RECURSOS:
9.21 - O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de
10.1 os
- Dos
atos relacionados
a esteedital
procedimento
licitatório
cabem
os recursosainda
previstos
na Lei nº
todos
documentos
previstos neste
no momento
da fase
de habilitação,
que apresentem
alguma
restrição.
não apresentar
nenhum dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a
10.520/02
e na LeiSe
8.666/93
e suas alterações.
microempresa e a empresa de pequeno porte, serão automaticamente inabilitadas.
10.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:
9.22
- Constatado
atendimento
habilitação
previstosfundamentado
neste edital, as
a) Ser
dirigida aoo Pregoeiro
ao dos
final requisitos
da sessãodepública,
devidamente
e, licitantes
se for o serão
caso,
habilitadas
e declaradas
vencedoras
do certame.
acompanhado
de documentação
pertinente;
b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei
9.23
- Se a oferta
não for aceitável,
ou assinado
se a licitante
as legal
exigências
para a ou
habilitação,
o Pregoeiro
10.520/02).
O documento
deve ser
por desatender
representante
da licitante
por Procurador
com
examinará
a
oferta
subsequente
de
menor
preço,
negociará
com
o
seu
autor,
decidirá
sobre
a nos
sua
poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente
aceitabilidade
e,
em
caso
positivo,
verificará
as
condições
de
habilitação
e
assim
sucessivamente,
até
a
autos);
apuração
de
uma
oferta
aceitável
cujo
autor
atenda
os
requisitos
de
habilitação,
caso
em
que
será
declarada
c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Colatina-ES, situada
vencedora.
na Av. Ângelo Giuberti, 343, Bairro Esplanada, Colatina-ES, no horário das 07h às 13h, e fora do prazo
legal, não serão conhecidos;
9.24 - A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
d) As demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou
corridos (art.
4°, ocorrer
XVIII, da
10.520/02),
a contar
do término
concedido vier
a licitante
manifestoude
a
inabilitação
poderá
emLei
qualquer
fase, se
porventura
o(a) Pregoeiro(a)
a tomarque
conhecimento
intenção
de
recorrer.
fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente.
11 --DA
ADJUDICAÇÃO:
9.25
O HOMOLOGAÇÃO
Pregoeiro ou aE autoridade
competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento,
11.1 - Caso
não hajaouinteresse
recursal
manifestado
na sessão,vedada
o Pregoeiro
é quem
adjudicará
o objeto,
destinados
a elucidar
complementar
a instrução
do processo,
a inclusão
posterior
de documento
que esta
não produzirá
efeitos em
até qualquer
a homologação
pela autoridade superior.
ousendo
informação
queadjudicação
deveria constar
originariamente
dos envelopes.
11.2- Ao
- A final
classificação
e opública
julgamento
das propostas
e os
documentos
habilitatórios
serão submetidos
à
9.26
da sessão
o Pregoeiro
franqueará
a palavra
às licitantes
que desejarem
manifestar
autoridade
superiordos
para
deliberação
quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação,
intenção
de recorrer
atos
até ali praticados.
caso ocorra manifestação de recurso.
10 - DOS RECURSOS:
12 - DA ASSINATURA DO CONTRATO:
10.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e
na12.1
Lei 8.666/93
e suas alterações.
- Homologada
a licitação, a PMC, por intermédio da Coordenadoria de Contratos e Convênios,
convocará a(s) licitante(s) vencedora(s) para, no prazo fixado neste edital, assinar(em) o respectivo
instrumento contratual.
12.2 - O prazo para a assinatura do contrato é de 02 (dois) dias, após a sua retirada.
12.3 - No caso da licitante vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender
a exigência do item anterior (12.2), ou desatender ao disposto no Termo de Referência e Anexo I,
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aplicar-se-á o previsto no inciso XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.
10.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:
dirigida
ao PregoeiroDOS
ao final
da sessão pública, devidamente fundamentado e, se for o caso,
13 - a)
DASer
FORMA
DE PRESTAÇÃO
SERVIÇOS:
acompanhado de documentação pertinente;
As informações
razões do recurso,
por escrito
no prazo encontram-se
de 03 (três) dias
corridos (art.
XVIII,
da
16.1 b)
- As
quanto apresentadas
a forma e condições
de entrega,
especificados
no 4°,
Item
04 do
Lei
10.520/02).
O
documento
deve
ser
assinado
por
representante
legal
da
licitante
ou
por
Procurador
Termo de Referência - Anexo II, deste edital.
com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente
autos);
14 - nos
DA ACEITAÇÃO
E DO PAGAMENTO:
c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Colatina-ES,
na Av. Ângelo
343, Bairro Esplanada,
às 13h, e fora
14.1 situada
- Os pagamentos
dos Giuberti,
serviços efetivamente
prestados,Colatina-ES,
sendo estes,no
dehorário
acordodas
com07h
a quantidade
de
do prazo legal, não serão conhecidos;
equipamentos instalados, serão realizados mensalmente, mediante a apresentação de Nota fiscal ao
d) As demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três)
Município de Colatina, juntamente com relatórios dos serviços executados, comprovando a prestação do
dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido a licitante que manifestou
serviço,
devidamente
protocolizada no Protocolo Geral do Município de Colatina.
a intenção
de recorrer.
Os demais pontos E
serão
pagos de acordo com a solicitação da contratante e somente após emissão
1114.2
- DA- HOMOLOGAÇÃO
ADJUDICAÇÃO:
da ordem de fornecimento feita pela Secretaria Municipal da Tecnologia da Informação.
11.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto,
14.3 que
- Aesta
Nota
fiscal deverá
ser apresentada
documentos abaixo
sendo
adjudicação
não produzirá
efeitos até adevidamente
homologaçãoacompanhada
pela autoridadedos
superior.
enumerados:
11.2 - A classificação e o julgamento das propostas e os documentos habilitatórios serão submetidos à
a) Certificado
de Regularidade
perante
o Fundo
dehomologação
Garantia por Tempo
de Serviço
FGTS; da licitação, caso
autoridade
superior
para deliberação
quanto
à sua
e a adjudicação
do- objeto
b) Certidão
Negativade
ourecurso.
Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual ocorra
manifestação
Estado Sede da Empresa;
Certidão
Negativa DO
ou Certidão
Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal 12c)- DA
ASSINATURA
CONTRATO:
Município Sede da Empresa;
d) Certidão
Negativa
ou Certidão
Positiva
com Efeito da
Negativa,
de débitos
a Justiça
do Trabalho;
12.1
- Homologada
a licitação,
a PMC,
por intermédio
Coordenadoria
de perante
Contratos
e Convênios,
convocará
e)
Comprovação
da
Inscrição
no
CNPJ;
a(s) licitante(s) vencedora(s) para, no prazo fixado neste edital, assinar(em) o respectivo instrumento
f) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Colatina.
contratual.
14.4- O
-O
Contratante
poderá deduzir
dos pagamentos,
importâncias
qualquer título lhe forem devidas
12.2
prazo
para a assinatura
do contrato
é de 02 (dois)
dias, após aque
suaa retirada.
pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual ou avaliações promovidas através do ANS Acordo
Nível
Serviço.
12.3
- Node
caso
da de
licitante
vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender a
exigência do item anterior (12.2), ou desatender ao disposto no Termo de Referência e Anexo I, aplicar-se-á o
14.5 - no
A inciso
Nota XVI,
Fiscaldoeart.
os4º,demais
previsto
da Lei documentos
nº 10.520/02. deverão ser emitidos pela Contratada, sempre no 1º
(primeiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, que depois de conferidos e visados
do Contrato,
serão encaminhados
para processamento e pagamento no prazo de 10 (dez) dias
13pelo
- DAFiscal
FORMA
DE PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS:
úteis após a respectiva apresentação..
16.1 - As informações quanto a forma e condições de entrega, encontram-se especificados no Item 04 do
Termo
Referência
- Anexo
II, deste
edital.
14.6 de
- Os
pagamentos
somente
serão
realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA
obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem
14Bancária.
- DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO:
14.1
pagamentos
dosnaserviços
efetivamente
prestados,
estes,
de acordorelativos
com a quantidade
de
14.7- Os
- Ocorrendo
erros
apresentação
das Notas
Fiscaissendo
ou nos
documentos
às obrigações
equipamentos
instalados,
serão realizados
mensalmente,
mediante
a apresentação
Nota fiscal
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
a CONTRATADA
providências
para retificação,
ficando de
estabelecido
queao
o
Município
depagamento
Colatina, juntamente
com
relatórios
dos
executados,
comprovando a prestação do
prazo para
será contado
a partir
da data
daserviços
regularização
da pendência.
serviço, devidamente protocolizada no Protocolo Geral do Município de Colatina.
14.8 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento
14.2
- Os demais
pontos serãoda
pagos
com a solicitação da contratante e somente após emissão da
e acolhidos
nos documentos
fase de acordo
Habilitação.
ordem de fornecimento feita pela Secretaria Municipal da Tecnologia da Informação.
14.9 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
14.3 - A
fiscal deverá
deverá ser
ser apresentada
devidamente
acompanhada
dos documentos
abaixoprópria,
registradas
noNota
certame,
comunicado ao
Município de
Colatina, mediante
documentação
para apreciação da autoridade competente.
14.10 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.

8 / 30

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

enumerados:
14.11 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no
edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
a) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
Negativa
ou Certidão
com Efeito
Negativa,
perante
a Fazenda
Estadual
14.12b)- Certidão
Os preços
propostos
são fixosPositiva
e irreajustáveis,
sem
prejuízode
dodébitos
disposto
no inciso
II, alínea
"d", doEstado
Sede
da Empresa;
art. 65,
da Lei
nº 8.666/93.
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal
da Empresa;
14.13- Município
- NenhumSede
pagamento
será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de
d) Certidão
Negativa
ou Certidão
Positiva
com Efeito Negativa,
de débitos perante a Justiça do
obrigação
financeira,
em virtude
de penalidade
ou inadimplência
contratual.
Trabalho;
da hipótese
Inscriçãoalguma,
no CNPJ;
14.14e)- Comprovação
Não haverá, sob
pagamento antecipado.
f) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de
14.15Colatina.
- É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas
através de rede bancária ou de terceiros.
14.4 - O Contratante poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que a qualquer título lhe forem devidas
pela
em decorrência
de inadimplemento contratual ou avaliações promovidas através do ANS 15 -Contratada,
DAS PENALIDADES
E SANÇÕES:
Acordo de Nível de Serviço.
15.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as
14.5
- A Nota
Fiscal e os demais documentos deverão ser emitidos pela Contratada, sempre no 1º (primeiro)
seguintes
penalidades:
dia
útil
do
mês
subsequente ao da prestação dos serviços, que depois de conferidos e visados pelo Fiscal do
a) Multa;
Contrato,
serão
para processamento
e pagamento
b) Rescisão do encaminhados
Contrato ou cancelamento
da autorização
de serviço;no prazo de 10 (dez) dias úteis após a
respectiva
apresentação..
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Colatina e,
d) Declaração de inidoneidade.
14.6 - 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
15.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a
Ordem Bancária.
CONTRATADA:
a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
14.7 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
fiscais/trabalhistas, será solicitada a CONTRATADA providências para retificação, ficando estabelecido que o
escrito,
dopagamento
CONTRATANTE;
prazo
para
será contado a partir da data da regularização da pendência.
c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
d) -praticar,
por ação
ouconter
omissão,
qualquer
que,social
por apresentados
culpa ou dolo,
venha decausar
danos ao
14.8
A Nota Fiscal
deverá
o mesmo
CNPJato
e razão
na etapa
Credenciamento
CONTRATANTE
ou
a
terceiros,
independentemente
da
obrigação
da
CONTRATADA
em
reparar
os danos
e acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
causados.
e) descumprir
licitatórias
/ contratuais;
14.9
- Qualquer quaisquer
alteração obrigações
feita no Contrato
social,
ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
f)
se
recuse
a
assinar
o
contrato,
aceitá-lo
ou
retirá-lo
dentro do
estabelecido
Edital.
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município
deprazo
Colatina,
mediantenodocumentação
própria,
para apreciação da autoridade competente.
15.3 - Ocorrendo atraso no início da prestação dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
cento)
valor contratado,
por poderá
dia de atraso,
o limite de 20%
(vinte por
cento)
sobre otítulo
valorlhe
total
do
14.10
- OdoMunicípio
de Colatina
deduzir até
do pagamento
importâncias
que
a qualquer
forem
contrato.
devidos
pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
14.11
efetivação
pagamento
a CONTRATADA
deverá mantera as
mesmas
condiçõesdo
previstas
no
15.4 --Para
Semaprejuízo
de do
outras
sanções,
aplicar-se-á à CONTRATADA
pena
de suspensão
direito de
edital
queoconcerne
proposta
de pelos
preçoprazos
e a habilitação.
licitarnocom
Municípioa de
Colatina,
de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos,
em função da gravidade da falta cometida.
14.12 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art.
65,
da -Lei
nº 8.666/93.
15.5
Será
aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa,
não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do
14.13
- Nenhum pagamento
será efetuado
à empresa,
enquanto
houver pendência de liquidação de obrigação
CONTRATANTE,
independentemente
das demais
sanções
cabíveis.
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
15.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
14.14 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
14.15 - É expressamente vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas
15.7 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
CONTRATADA, justificando a medida.
15.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez) dias úteis, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de
pedido de reconsideração do recurso.
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através de rede bancária ou de terceiros.
15.9 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos,
15 independentemente
- DAS PENALIDADES
SANÇÕES:
dasEdemais
sanções previstas neste edital.
15.1
CONTRATADA
não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as
16 -- À
DAS
DISPOSIÇÕESque
GERAIS:
seguintes penalidades:
16.1a)- Multa;
Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições estabelecidas
b) Rescisão
do Contrato
ou cancelamento da autorização de serviço;
no presente
edital,
e seus anexos.
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Colatina e,
de inidoneidade.
16.2d)-Declaração
O(A) Pregoeiro(a)
pode a qualquer tempo negociar o preço com a licitante vencedora a fim de
almejar proposta mais vantajosa para a Administração.
15.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a
CONTRATADA:
16.3 - Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), assessorando-o, quando necessário,
a) causar 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,
como qualquer outro servidor da Prefeitura Municipal de Colatina - ES.
escrito,bem
do CONTRATANTE;
c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
16.4d)- As
informações
complementares
este que,
Pregão
os pedidos
esclarecimentos,
praticar,
por ação
ou omissão,inerentes
qualquera ato
porPresencial
culpa oue dolo,
venhadecausar
danos ao
deverão
ser
solicitados
anteriormente
a
data
fixada
para
abertura
da
sessão
pública,
CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADAvia
eminternet,
reparar no
os
endereço
danos eletrônico
causados.licitacoes.colatina@gmail.com e poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3177-7866, em
diase)úteis
no horário
de 07h obrigações
às 13h.
descumprir
quaisquer
licitatórias / contratuais;
f) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.
16.5 - Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e
3º-do
artigo 41 atraso
na Lei no
nº 8.666/93
alterações.
15.3
Ocorrendo
início da e
prestação
dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
cento) do valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato.
16.5.1 - 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
15.4
- Sem
de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de
legal,
não prejuízo
serão conhecidas.
licitar com o Município de Colatina, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos,
em16.6
função
da gravidade
falta cometida.
- Fazem
parte doda
presente
edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
16.6.1 - Anexo I - Especificações? ? do objeto licitado;
15.5
- Será
aplicada
penalidade
de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa,
16.6.2
- Anexo
II -aTermo
de Referência;
não16.6.3
cumprir
as
obrigações
assumidas,
praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do
- Anexo III - Modelo de Credenciamento;
CONTRATANTE,
independentemente
das demais
sançõesàs
cabíveis.
16.6.4 - Anexo IV
- Modelo de Declaração
(Atendimento
Exigências Habilitatórias);
16.6.5 - Anexo V - Modelo de Declaração (Menor);
15.6
- A pena
deVIinidoneidade
aplicada
em despacho
fundamentado,
assegurada defesa ao infrator,
16.6.6
- Anexo
- Modelo de será
Declaração
(Inexistência
de Fatos
Supervenientes);
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
16.6.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração (Artigo 29 da Lei Orgânica Municipal);
16.6.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
15.7 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
16.6.9 - Anexojustificando
IX - Modeloa de
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
CONTRATADA,
medida.
16.6.10 - Anexo X - Minuta de Contrato.
15.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
Colatina - ES,
dezembro
de 2021.
improrrogável
de07
10de
(dez)
dias úteis,
contados da data da notificação, independentemente do julgamento de
pedido de reconsideração do recurso.
JOSÉ
ANTÔNIOainda,
BOF BUFFON
15.9
- Poderá,
a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos,
Secretário Municipal
Tecnologia
da Informação
independentemente
dasde
demais
sanções
previstas neste edital.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições estabelecidas no
presente edital, e seus anexos.
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16.2 - O(A) Pregoeiro(a) pode a qualquer tempo negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar
proposta mais vantajosa para a Administração.
16.3 - Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), 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.
16.4 - 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 07h às 13h.
16.5 - 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.
16.5.1 - As impugnações deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Colatina-ES,
situada na Av. Ângelo Giuberti, 343, Bairro Esplanada, Colatina-ES, no horário das 12h às 17h e, fora
do prazo legal, não serão conhecidas.
16.6 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
16.6.1 - Anexo I - Especificações do objeto licitado;
16.6.2 - Anexo II - Termo de Referência;
16.6.3 - Anexo III - Modelo de Credenciamento;
16.6.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração (Atendimento às Exigências Habilitatórias);
16.6.5 - Anexo V - Modelo de Declaração (Menor);
16.6.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes);
16.6.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração (Artigo 29 da Lei Orgânica Municipal);
16.6.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
16.6.9 - Anexo IX - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
16.6.10 - Anexo X - Minuta de Contrato.
Colatina - ES, 07 de dezembro de 2021.

JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON
Secretário Municipal de Tecnologia da Informação
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO
OBJETO:
1 -1 DO
OBJETO:
1.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de link
1.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de link para
para internet de 500 Mbps full e totalmente disponibilizado por fibra ótica, compreendendo também todo e
internet
de equipamento
500 Mbps full necessário
e totalmente
disponibilizadotais
porcomo:
fibra ótica,
compreendendo
também
todoentre
e qualquer
qualquer
à comunicação,
fibra óptica
e conversor
de mídia
outros
equipamento
necessário
à
comunicação,
tais
como:
fibra
óptica
e
conversor
de
mídia
entre
outros
equipamentos
que
equipamentos que se julgar necessário.
se julgar necessário.
2 - DA JUSTIFICATIVA:
2 - DA JUSTIFICATIVA:
2.1 - A contratação se faz necessária em razão da necessidade para facilitar o acesso a informação ao
evitandoseque
mesmo seem
desloque
Prefeitura Municipal
de Colatina,
estamosaoem
tempo
2.1munícipe,
- A contratação
faz onecessária
razão daa necessidade
para facilitar
o acessojáa que
informação
munícipe,
de
pandemia.
evitando que o mesmo se desloque a Prefeitura Municipal de Colatina, já que estamos em tempo de pandemia.
2.2 - O Município de Colatina está desenvolvendo novos projetos na área de Tecnologia da Informação que
2.2vai
- necessitar
O Município
Colatina
está
novos projetos na área de Tecnologia da Informação que vai
dede
mais
rapidez
no desenvolvendo
acesso a informação.
necessitar de mais rapidez no acesso a informação.
2.3 - Conforme a lei 866 de 21 de julho de 1993 diz no artigo 57 que ao aluguel de equipamentos e à
2.3utilização
- Conforme
lei 866 de de
21 informática,
de julho de 1993
diz noa artigo
57 que
ao aluguelpelo
de equipamentos
utilização de
de aprogramas
podendo
duração
estender-se
prazo de até e48à (quarenta
e
oito) meses
após o iníciopodendo
da vigência
do contrato.
programas
de informática,
a duração
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o
início da vigência do contrato.
2.4 - Já que o contrato se encerra em dezembro de 2021 e não pode ser mais renovado, por este motivo
estamos
processo
licitatório.
2.4que
- Já
que o abrindo
contratoum
se novo
encerra
em dezembro
de 2021 e não pode ser mais renovado, por este motivo que
estamos abrindo um novo processo licitatório.
3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3 -3.1
DA- DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Dotação Orçamentária:
- Elemento de despesa: - Ficha- 87 FR:1001000000 - Recurso: Tesouro
3.14-- Dotação
Orçamentária:
- Elemento
de despesa:
- FichaFR:1001000000 - Recurso: Tesouro
DO PRAZO,
LOCAL E DA
FORMA DE
PRESTAÇÃO
DOS87
SERVIÇOS:
A prestação
dosEserviços
seráDE
realizada
na forma
4 -4.1
DO- PRAZO,
LOCAL
DA FORMA
PRESTAÇÃO
DOSoperacional
SERVIÇOS:e deverá ser iniciada no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias ininterruptos, contados a partir do recebimento da Autorização Inicial dos Serviços.
4.1 - A prestação dos serviços será realizada na forma operacional e deverá ser iniciada no prazo máximo de até
4.2 - O tempo mínimo para realização dos reparos será de no máximo de 06 (seis) horas, contadas do
05 (cinco) dias ininterruptos, contados a partir do recebimento da Autorização Inicial dos Serviços.
horário de recebimento do chamado, que será efetuado pela Secretaria Municipal de Tecnologia da
Informação (STI).
4.2 - O tempo mínimo para realização dos reparos será de no máximo de 06 (seis) horas, contadas do horário de
recebimento
do chamado,
quedeverá
será efetuado
Secretaria
Municipal
de Tecnologia
da Informação
(STI). com pelo
4.3 - O link
de internet
possuirpela
largura
de banda
efetiva,
ou seja, "full"
de 500 Mbps,
menos 64 (Sessenta e quatro) endereços IP reais, entregue totalmente por meio de fibra óptica na sede da
ser trocado
endereço
conforme
for ou
necessário.
4.3contratante,
- O link de podendo
internet deverá
possuirdelargura
de banda
efetiva,
seja, "full" de 500 Mbps, com pelo menos 64
(Sessenta e quatro) endereços IP reais, entregue totalmente por meio de fibra óptica na sede da contratante,
4.4 - Os
reaisde
naendereço
quantidade
de 64 for
(sessenta
e quatro), indicados no item, deverão ser compartilhados
podendo
serIP's
trocado
conforme
necessário.
simultaneamente pela configuração de 500 Mbps.
4.44.5
- Os
reais da
na conexão
quantidade
64 (sessenta
e deverão
quatro), indicados
no item,24
deverão
ser dia
compartilhados
- OsIP's
serviços
dede
acesso
à Internet
estar disponíveis
horas por
e 7 dias da
simultaneamente
pela
configuração
de
500
Mbps.
semana, durante a vigência do contrato.
4.54.6
- Os
serviços daequipamentos
conexão de acesso
à Internet
deverão estar disponíveis
24 horas
dia e 7assim
dias da
semana,
- Quaisquer
necessários
à disponibilização
dos serviços
aqui por
citados,
como
fibra
óptica,a vigência
e conversor
de mídia, deverão ser providenciados pela empresa contratada.
durante
do contrato.
4.7 - A contratada deverá configurar os equipamentos e responsabilizar-se pela sua manutenção, trocando
sempre que ocorrer obsolescência tecnológica, ou sempre que seja necessário, para o bom funcionamento
do link.
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4.6 - Quaisquer equipamentos necessários à disponibilização dos serviços aqui citados, assim como fibra óptica, e
4.8 - Adecontratada
deverá
fornecer acesso
ao aplicativo
para monitoração online do link, contendo
conversor
mídia, deverão
ser providenciados
pela empresa
contratada.
informações sobre performance e ocupação do mesmo. Os relatórios deverão conter gráficos históricos que
as deverá
tendências
e os horários
de maior/menor
utilização. pela sua manutenção, trocandosempre
4.7demonstrem
- A contratada
configurar
os equipamentos
e responsabilizar-se
que ocorrer obsolescência tecnológica, ou sempre que seja necessário, para o bom funcionamento do link.
4.9 - A contratada deverá garantir latência máxima de 100 milissegundos e uma disponibilidade de, no
mínimo, 98,00 %, durante um período de mensuração de 30 dias, devendo comunicar as paralisações para
4.8manutenção
- A contratada
deverá com
fornecer
acesso ao
monitoração
online do link,
preventiva
antecipação
deaplicativo
48 horas,para
e devem
ser programadas
paracontendo
finais de informações
semana.
sobre performance e ocupação do mesmo. Os relatórios deverão conter gráficos históricos que demonstrem as
tendências
os horáriosdeverá
de maior/menor
utilização.
4.10 - A econtratada
fornecer acesso
aos equipamentos instalados nas dependências da contratante,
inclusive com permissão de alteração das configurações, possibilitando monitoração local do tráfego,
e taxa
de erro
do link.
4.9velocidade
- A contratada
deverá
garantir
latência máxima de 100 milissegundos e uma disponibilidade de, no mínimo, 98,00
%, durante um período de mensuração de 30 dias, devendo comunicar as paralisações para manutenção preventiva
4.11
- O equipamento
quee for
instalado
na PMC deverá
ter a de
função
de Policy Based Routing e ACL (Access
com
antecipação
de 48 horas,
devem
ser programadas
para finais
semana.
Control Lists).
4.10
- A
deverá fornecer
4.12
- Acontratada
empresa vencedora
deverá:acesso aos equipamentos instalados nas dependências da contratante,
inclusive com permissão de alteração das configurações, possibilitando monitoração local do tráfego, velocidade e
taxa
de erro
do link. contrato de uso mútuo dos postes com a empresa concessionária de energia elétrica no
4.12.1
- Celebrar
Município de Colatina;
4.11 - O equipamento que for instalado na PMC deverá ter a função de Policy Based Routing e ACL (Access
4.12.2
- Listar o valor dos aluguéis a serem pagos a concessionária local de distribuição de energia elétrica
Control
Lists).
nos trajetos ocupados pelas fibras ópticas, ora com aluguel licitado e comprovar pagamento. Caso haja
atrasos
no pagamento
referido aluguel de autorização, o CONTRATANTE poderá fazer o pagamento do
4.12
- A empresa
vencedoradodeverá:
referido aluguel diretamente a concessionária, descontando da fatura mensal subsequente, e caso não
suficiente, das demais faturas mensais subsequentes.
4.12.1 - Celebrar contrato de uso mútuo dos postes com a empresa concessionária de energia elétrica no Município
de 4.13
Colatina;
- Caso durante a vigência do contrato a empresa vencedora por deliberação própria ou por
determinação dos órgãos de controle que esteja sujeita ou mesmo determinação legal, alterar seu ramo de
4.12.2
- Listarcom
o valor
dos aluguéis
serem pagos
concessionária
local de distribuição
elétrica
atividade,
consequência
de ainterrupção
da acontinuidade
da prestação
do serviço,dee energia
entendendo
quenos
a
via deocupados
cabo óptico
é base
estrutura
comunicação
da rede
do CONTRATANTE,
se obriga
trajetos
pelas
fibrasinsubstituível
ópticas, ora da
com
aluguel de
licitado
e comprovar
pagamento.
Caso haja atrasos
no
a:
pagamento
do referido aluguel de autorização, o CONTRATANTE poderá fazer o pagamento do referido aluguel
diretamente a concessionária, descontando da fatura mensal subsequente, e caso não suficiente, das demais faturas
4.14 - Comunicar de forma imediata o CONTRATANTE;
mensais subsequentes.
4.15 - Dar continuidade aos serviços, transferindo ao CONTRATANTE ou a quem ele indicar, o pleno
4.13
- Casode
durante
a vigência
contrato a empresa
por deliberação
própria
ou por determinação
dos
controle
manutenção
dosdoequipamentos
e fibrasvencedora
ópticas instaladas,
incluindo
as devidas
instruções para
órgãos
de
controle
que
esteja
sujeita
ou
mesmo
determinação
legal,
alterar
seu
ramo
de
atividade,
com
sua manutenção, bem como cessão em comodato até o início de operação de outra prestadora de serviço,
consequência
de interrupção
da continuidade
da prestação
do serviço,
e entendendo
que a via de dos
cabocircuitos.
óptico é base
dos equipamentos
necessários
aos testes
e correção
de defeitos
e/ou interrupções
Tal
transferência
não desobrigará
a empresa
vencedora,
até o término
do contrato
ou de suas prorrogações,
insubstituível
da estrutura
de comunicação
da rede
do CONTRATANTE,
se obriga
a:
dos pagamentos dos aluguéis dos postes a empresa local concessionária da distribuição de energia elétrica
ou- de
demais terceiros.
4.14
Comunicar
de forma imediata o CONTRATANTE;
4.16 - A empresa vencedora deverá sempre que necessário providenciar reparos ou substituição dos itens
4.15 - Dar continuidade aos serviços, transferindo ao CONTRATANTE ou a quem ele indicar, o pleno controle de
relacionados nas características da rede. Não caberá nenhuma indenização por parte do CONTRATANTE,
manutenção
dos dos
equipamentos
e fibras
ópticas instaladas,
incluindo
instruções
para suade
manutenção,
bem
caso o valor
reparos sejam
superiores
aos valores
pagosas
dedevidas
aluguel,
sejam tomados
forma mensal
como
cessão
em
comodato
até
o
início
de
operação
de
outra
prestadora
de
serviço,
dos
equipamentos
necessários
ou pelo somatório de sua totalidade.
aosQuando
testes enecessário,
correção de
defeitos
interrupções
circuitos.
transferência
não desobrigará
empresa
deverão
sere/ou
realizados
testes dos
em campo
nosTalcabos
de fibra óptica,
uma vez aque
estes
vencedora,
até
o
término
do
contrato
ou
de
suas
prorrogações,
dos
pagamentos
dos
aluguéis
dos
postes
a
empresa
são fundamentais, pois verificarão nestas oportunidades se as características não foram afetadas a
ponto
deconcessionária
prejudicar o seu
desempenho,
cabo, como
de seusterceiros.
acessórios ópticos necessários, podendo ser
local
da distribuição
de tanto
energiadoelétrica
ou de demais
solicitados pelo CONTRATANTE através da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.
4.16 - A empresa vencedora deverá sempre que necessário providenciar reparos ou substituição dos itens
4.17 - Toda a identificação e documentação referentes ao percurso do cabo de fibra óptica, deverá estar
em conformidade com a norma EIA/TIA 606-A e NBR-5410.
4.18 - O cabo óptico deverá ser identificado em ambas as extremidades nos locais visíveis, com materiais
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relacionados
identificadores
nas características
adequados e da
resistentes
rede. Não às
caberá
condições
nenhuma
de indenização
manuseio por
dos parte
mesmos,
do CONTRATANTE,
seguindo o seguinte
caso o
padrão:
"CUIDADO
ÓPTICO".
valor
dos reparos
sejamCABO
superiores
aos valores pagos de aluguel, sejam tomados de forma mensal ou pelo somatório
de sua totalidade.
4.19 -necessário,
A empresa
vencedora
do certame,
fornecerá
todos
os elementos
parasão
o
Quando
deverão
ser realizados
testestambém
em campo
nos cabos
de fibra
óptica, umanecessários
vez que estes
funcionamento da rede de fibra óptica, incluindo conversores de mídia compatíveis com os equipamentos
fundamentais, pois verificarão nestas oportunidades se as características não foram afetadas a ponto de prejudicar o
existentes tanto no prédio sede do Município de Colatina, como nas destinações finais da rede, bem como,
seudedesempenho,
tantoequipamentos
do cabo, como
acessórios
ópticos necessários, podendo ser solicitados pelo
quaisquer outros
quedeseseus
façam
necessários.
CONTRATANTE através da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.
4.20 - No caso de alteração de localização da sede do CONTRATANTE ou da Localização dos servidores
4.17
- Toda
a identificação
e documentaçãopara
referentes
ao percurso
do cabo
de ponto
fibra óptica,
deverá
rede
do prédio
sede do CONTRATANTE
outro local,
identificados
como
de origem
da estar
rede em
de
fibras ópticas,
CONTRATANTE
avisará
com antecedência hábil a contratada e os acertos para a
conformidade
com aonorma
EIA/TIA 606-A
e NBR-5410.
manutenção do serviço serão feitos a parte do presente certame.
4.18 - O cabo óptico deverá ser identificado em ambas as extremidades nos locais visíveis, com materiais
4.21 - As disposições
alcançam
tanto a vigência
do contrato
de locação
assinado
originalmente,
identificadores
adequados do
e item
resistentes
às condições
de manuseio
dos mesmos,
seguindo
o seguinte
padrão:
como também de suas prorrogações por aditivos.
"CUIDADO CABO ÓPTICO".
5 - DOS SERVIÇOS OFERECIDOS
4.19 - A empresa vencedora do certame, também fornecerá todos os elementos necessários para o funcionamento
da 5.1
rede- de
fibra óptica,
incluindo
conversores
de mídia
compatíveis
comfull
os de
equipamentos
tanto nomínima
prédio
O serviço
a serem
oferecidos
contemplam
instalação
de link
fibra opticaexistentes
com velocidade
sede
do Município
Colatina,
comonanas
destinações
finais da rede, bem como, de quaisquer outros equipamentos
internet
de 500 de
Mbps,
instalada
sede
da Contratada.
que se façam necessários.
6 - DO PERÍODO DE VIGÊNCIA E DO TERMO DE CONTRATO:
4.20 - No caso de alteração de localização da sede do CONTRATANTE ou da Localização dos servidores rede do
6.1 -sede
A vigência
do termo de
contrato,
dar-se-á
pelo período
de 12 de
(doze)
meses,
iniciando-se
na datao
prédio
do CONTRATANTE
para
outro local,
identificados
como ponto
origem
da rede
de fibras ópticas,
subsequente à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, podendo ser prorrogado
CONTRATANTE avisará com antecedência hábil a contratada e os acertos para a manutenção do serviço serão
por iguais e sucessivos períodos.
feitos a parte do presente certame.
7 - DA RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
4.21 - As disposições do item alcançam tanto a vigência do contrato de locação assinado originalmente, como
também
de suas prorrogações por
aditivos.
7.1 - RESPONSABILIDADE
PELA
FISCALIZAÇÃO
O responsável
pela fiscalização, acompanhamento do processo e do serviço a ser executado, será o
5 -7.1.1
DOS -SERVIÇOS
OFERECIDOS
colaborador da Secretaria de Tecnologia da Informação, Rodrigo Brumatti Serafini.
5.1 - O serviço a serem oferecidos contemplam instalação de link full de fibra optica com velocidade mínima internet
7.2 - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
de 500 Mbps, instalada na sede da Contratada.
7.2.1 - O Fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços em
6 -registro
DO PERÍODO
DEdeterminando
VIGÊNCIA E DO
TERMO
CONTRATO:
próprio,
o que
for DE
necessário
à regularização das falhas observadas, nos termos
deste Termo;
6.1 - A vigência do termo de contrato, dar-se-á pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data subsequente
7.2.2
fiscal do contrato
a quantidade
de pontos
e analisar
os relatórios
à de
sua- Opublicação
no Diáriodeverá
Oficialcontrolar
dos Municípios
do Espírito
Santo,ativos
podendo
ser prorrogado
porenviados
iguais e
pela
contratada
para
verificar
e
execução
dos
serviços
prestados.
sucessivos períodos.
7.2.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus
7 - DA RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
7.17.2.4
- RESPONSABILIDADE
PELAexercida
FISCALIZAÇÃO
- A fiscalização será
no interesse exclusivo da contratante e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada por qualquer irregularidade;
7.1.1 - O responsável pela fiscalização, acompanhamento do processo e do serviço a ser executado, será o
8 - DO PAGAMENTO
colaborador
da Secretaria de Tecnologia da Informação, Rodrigo Brumatti Serafini.
- OsPROCEDIMENTOS
pagamentos dos DE
serviços
efetivamente prestados, sendo estes, de acordo com a quantidade de
7.28.1
- DOS
FISCALIZAÇÃO
equipamentos instalados, serão realizados mensalmente, mediante a apresentação de Nota fiscal ao
Município de Colatina, juntamente com relatórios dos serviços executados, comprovando a prestação do
7.2.1 - O Fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços em
serviço, devidamente protocolizada no Protocolo Geral do Município de Colatina.
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registro
8.2 - Os
próprio,
demais
determinando
pontos serão
o que
pagos
for necessário
de acordo àcom
regularização
a solicitação
das da
falhas
contratante
observadas,
e somente
nos termos
após
deste
emissão
Termo;
da
ordem de fornecimento feita pela Secretaria Municipal da Tecnologia da Informação.
7.2.2 - O fiscal do contrato deverá controlar a quantidade de pontos ativos e analisar os relatórios enviados pela
8.3 - A Nota
deverá
ser apresentada
devidamente
contratada
parafiscal
verificar
e execução
dos serviços
prestados. acompanhada dos documentos abaixo enumerados:
a)prova de regularidade referentes a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União unificando as
7.2.3
- As decisões
e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus
Contribuições
Previdenciárias;
superiores
hábil para
a adoção
das medidas
convenientes;
b)provaem
de tempo
regularidade
perante
o Fundo
de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS;
c)prova de regularidade perante a Fazenda Estadual - Estado sede da empresa licitante;
7.2.4
- A fiscalização
será exercida
contratante
e não
nemlicitante;
reduz a responsabilidade
d)prova
de regularidade
perantenoa interesse
Fazenda exclusivo
Municipalda
- Município
sede
da exclui
empresa
de por
regularidade
perante a Justiça do Trabalho.
da e)prova
Contratada
qualquer irregularidade;
f)O Contratante poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela
Contratada,
em decorrência de inadimplemento contratual ou avaliações promovidas através do ANS 8 - DO PAGAMENTO
Acordo de Nível de Serviço.
8.1 - Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados, sendo estes, de acordo com a quantidade de
8.4 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a Contratada obrigada
equipamentos
realizados
mensalmente,
mediante para
a apresentação
Nota fiscal
ao Município
a indicar na instalados,
Nota Fiscal,serão
a Conta
Corrente
e Agência Bancária
emissão da de
respectiva
Ordem
Bancária.de
Colatina, juntamente com relatórios dos serviços executados, comprovando a prestação do serviço, devidamente
protocolizada
noFiscal
Protocolo
do documentos
Município de deverão
Colatina. ser emitidos pela Contratada, sempre no 1º (primeiro)
8.5 - A Nota
e os Geral
demais
dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, que depois de conferidos e visados pelo Fiscal do
serão
encaminhados
processamento
e pagamento
no prazo
de 10 (dez)
úteisdaapós
a
8.2Contrato,
- Os demais
pontos
serão pagospara
de acordo
com a solicitação
da contratante
e somente
após dias
emissão
ordem
apresentação.
derespectiva
fornecimento
feita pela Secretaria Municipal da Tecnologia da Informação.
Ocorrendo
errosser
naapresentada
apresentação
das Notas
Fiscais oudos
nosdocumentos
documentos
relativos
às obrigações
8.38.6
- A-Nota
fiscal deverá
devidamente
acompanhada
abaixo
enumerados:
fiscais/trabalhistas, será solicitada a contratada providências para retificação, ficando estabelecido que o
prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
a) prova de regularidade referentes a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União unificando as
Contribuições
Previdenciárias;
8.7 - A Nota Fiscal
deverá conter
o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
b) documentos
prova de regularidade
perante
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
acolhidos nos
da fase de
Habilitação.
c) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual - Estado sede da empresa licitante;
8.8 - Qualquer
alteração
feita no Contrato
ato Municipal
constitutivo
ou estatuto
modifique
as informações
d) prova
de regularidade
perante asocial,
Fazenda
- Município
sedeque
da empresa
licitante;
registradase)noprova
certame,
deverá serperante
comunicado
ao Município
de Colatina, mediante documentação própria,
de regularidade
a Justiça
do Trabalho.
para apreciação
autoridadepoderá
competente.
f) O da
Contratante
deduzir dos pagamentos, importâncias que a qualquer título lhe forem
devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual ou avaliações promovidas
8.9 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
através do ANS - Acordo de Nível de Serviço.
devidos pela Contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
8.48.10
- Os- pagamentos
somentedo
serão
realizadosa através
de Ordem
Bancária,
a Contratada
obrigada
a indicar
Para a efetivação
pagamento
contratada
deverá
manterficando
as mesmas
condições
previstas
no
naedital
Nota Fiscal,
a
Conta
Corrente
e
Agência
Bancária
para
emissão
da
respectiva
Ordem
Bancária.
no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
- Nenhum
será efetuado
à empresa,
enquanto
houver sempre
pendência
liquidação
de
8.58.11
- A Nota
Fiscal epagamento
os demais documentos
deverão
ser emitidos
pela Contratada,
no 1ºde(primeiro)
dia útil
obrigação
financeira,
em
virtude
de
penalidade
ou
inadimplência
contratual.
do mês subsequente ao da prestação dos serviços, que depois de conferidos e visados pelo Fiscal do Contrato,
serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis após a respectiva
8.12 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
apresentação.
9 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.6 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
a contratada
providências
retificação,
ficando
que ode
prazo
para
9.1 - Comete infração
administrativa
nos termos
da Lei para
nº 8.666,
de 1993
e daestabelecido
Lei nº 10.520,
2002,
a
pagamento
será
contado
a
partir
da
data
da
regularização
da
pendência.
Contratada que:
totaldeverá
ou parcialmente
qualquer
das eobrigações
assumidas
em decorrência
da Credenciamento
contratação;
8.7 a)Inexecutar
- A Nota Fiscal
conter o mesmo
CNPJ
razão social
apresentados
na etapa de
e
b)Ensejar
o
retardamento
da
execução
do
objeto;
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
c)Falhar fraudar na execução do contrato;
d)Comportar-se de modo inidôneo;
e)Cometer fraude fiscal.
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8.89.2
- Qualquer
- Pela inexecução
alteração feita
totalno ou
Contrato
parcial social,
do objeto
ato constitutivo
deste contrato,
ou estatuto
a Administração
que modifiquepode
as informações
aplicar à
CONTRATADA
as seguintes
registradas
no certame,
deverásanções:
ser comunicado ao Município de Colatina, mediante documentação própria, para
apreciação da autoridade competente.
a)Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
8.9 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos
b)Multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
pela
Contratada,até
emodecorrência
descumprimento
de suas obrigações.
inadimplida,
limite de 10de(dez)
dias;
c)Multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
8.10
- Para
a efetivação do pagamento a contratada deverá manter as mesmas condições previstas no edital no que
total
do objeto;
concerne
a proposta
de preço parcial,
e a habilitação.
d)Em caso
de inexecução
a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
licitar e impedimento
o órgão,
entidade
ou unidade
administrativa
pela
8.11e)Suspensão
- Nenhum de
pagamento
será efetuadodeàcontratar
empresa,com
enquanto
houver
pendência
de liquidação
de obrigação
qual
a
Administração
Pública
opera
e
atua
concretamente,
pelo
prazo
de
até
dois
anos;
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
f)Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
8.12 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
f.1) A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa deste Termo de Referência.
9 -g)DAS
SANÇÕES
declaração
de ADMINISTRATIVAS
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
9.1que
- Comete
administrativa
nos termos
da Leisempre
nº 8.666,
de a1993
e da Lei nº
10.520, de
2002, a Contratada
aplicouinfração
a penalidade,
que será
concedida
que
Contratada
ressarcir
a Contratante
pelos
prejuízos causados juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;
que:
9.3 - Tenham
sofrido condenação
por praticar,
meioobrigações
dolosos, fraude
fiscal em
no recolhimento
a) Inexecutar
total ou definitiva
parcialmente
qualquerpordas
assumidas
decorrência de
da
quaisquer tributos;
contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
9.4 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Falhar fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se
de modo
inidôneo;para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
9.5 - Demonstrem
não possuir
idoneidade
praticados;e) Cometer fraude fiscal.
- A inexecução
aplicação de
previstas arealizar-se-á
processo
9.29.6
- Pela
totalqualquer
ou parcialdas
do penalidades
objeto deste contrato,
Administraçãoem
pode
aplicar àadministrativo
CONTRATADAque
as
assegurará
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando- se o procedimento previsto na Lei
seguintes
sanções:
nº 8.666, de 1993;
a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
9.7 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
para a Contratante;
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
b)
Multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
da proporcionalidade;
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
c)
Multa compensatória
de 20 % registradas
(vinte por cento)
sobre o valor total do contrato, no caso de
9.8 - As penalidades
serão obrigatoriamente
no SICAF;
inexecução total do objeto;
10 - DO JULGAMENTO
DE REFERÊNCIA
d) Em caso TERMO
de inexecução
parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.1 - Que e)
o julgamento
itens eseja
GLOBAL. de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
Suspensão dos
de licitar
impedimento
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
f.1) A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa deste Termo de Referência.
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a
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Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;
9.3 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
9.4 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.5 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados;
9.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando- se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993;
9.7 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade;
9.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;
10 - DO JULGAMENTO TERMO DE REFERÊNCIA
10.1 - Que o julgamento dos itens seja GLOBAL.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial nº 094/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO

CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nº 094/2021

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

O O abaixo
nana
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
abaixo assinado,
assinado,
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
no no
CNPJ
nº
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
CNPJ sob
sob oo nº
..........................,
com com
sede na
nº.........., Bairro...................,
Cidade............,
..........................,
sedeRua/Av
na ................................,
Rua/Av ................................,
nº.........., Bairro...................,
UF.......,
vem pela presente,
V.Sª, que
o(a) Srº.(ª)
.................................................,
de
Cidade............,
UF......., informar
vem apela
presente,
informar
a
V.Sª,
que
o(a)Carteira
Srº.(ª)
Identidade
nº
..........................,
é
pessoa
autorizada
a
representar,
em
todos
os
atos,
a
pessoa
jurídica
acima
................................................., Carteira de Identidade nº .........................., é pessoa autorizada a
citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais,
representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe,
transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.
podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim,
praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA
LOCAL E DATA

________________________________________________
Assinatura Identificável
(nome
do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social ou representante legal)
________________________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social ou representante
legal)
Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga,
bem como o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga, bem
como o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
DECLARAÇÃO DE
ATENDIMENTODE
ÀSATENDIMENTO
EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
Pregão Presencial nº 094/2021

Pregão Presencial nº 094/2021

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

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

LOCAL E DATA
LOCAL E DATA

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

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE ATENDIMENTO
AO INCISO
DO7ºART.
7º DA CONSTITUIÇÃO
DECLARAÇÃO
DE ATENDIMENTO
AO INCISO
XXXIII XXXIII
DO ART.
DA CONSTITUIÇÃO
FEDERALFEDERAL
Pregão Presencial nº 094/2021

Pregão Presencial nº 094/2021

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

OO
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
Empresa
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
no no
CNPJ
nº
..........................................................................................,
devidamente
inscrita
CNPJ sob
sob oo nº
..........................,
com com
sede sede
na Rua/Av
................................,
nº.........., Bairro...................,
Cidade............,
..........................,
na Rua/Av
................................,
nº.........., Bairro...................,
UF.......,
DECLARA,
para osDECLARA,
fins do disposto
inciso
do art. 27
Lei V
8.666/93,
Lei n.º
Cidade............,
UF.......,
para osnofins
do Vdisposto
no da
inciso
do art. acrescido
27 da Leipela
8.666/93,
9.854/99,
que
não
emprega
menores
de
18
(dezoito)
anos
em
trabalho
noturno,
perigoso
ou
insalubre
acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,e
menores
(dezesseis)
anos. de 16 (dezesseis) anos.
perigosode
ou16
insalubre
e menores
Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.
Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

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

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA
DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO
DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA
DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO
Pregão Presencial nº 094/2021

Pregão Presencial nº 094/2021

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

O O abaixo
dede
responsável
legal
pela
Empresa
abaixo assinado,
assinado, nana qualidade
qualidade
responsável
legal
pela
Empresa
..........................................................................................,
devidamente
inscritainscrita
no no
CNPJ
nº
..........................................................................................,
devidamente
CNPJsob
sob oo nº
..........................,
com
sede
na
Rua/Av
................................,
nº..........,
Bairro...................,
Cidade............,
.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro...................,
UF.......,
DECLARA,UF.......,
sob asDECLARA,
penas da
de que
existe
fatoexiste
superveniente
impeditivo
à sua
Cidade............,
sobLei,
as penas
da não
Lei, de
que não
fato superveniente
impeditivo
à
habilitação,
e
que
aceita
todas
as
exigências
do
presente
Edital,
bem
como
nos
submete
a
todas
as
sua habilitação, e que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como nos submete a todas as
disposições
contidas
na na
LeiLei
8.666/93
e suas
alterações
posteriores.
disposições
contidas
8.666/93
e suas
alterações
posteriores.
Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.
Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

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

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO
DODA
ARTIGO
29 DA LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL
DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO
DO ARTIGO 29
LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL
Pregão Presencial nº 094/2021

Pregão Presencial nº 094/2021

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

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

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

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE ENDEREÇO ELETRÔNICO
DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO
ELETRÔNICO
Pregão Presencial nº 094/2021 Pregão Presencial nº 094/2021

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

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

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

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA
OU EMPRESA
DE PEQUENO
DECLARAÇÃO DEDE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA
OU EMPRESA
DE PEQUENO
PORTE PORTE
Pregão Presencial nº 094/2021

Pregão Presencial nº 094/2021

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

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

LOCAL E DATA

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

24 / 30

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

ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO

Contrato
de entre
prestação
de serviços
nº 0XX/2021,
firmado
Contrato de prestação de serviços nº 0XX/2021,
firmado
o MUNICÍPIO
DE COLATINA
e a empresa
entre o MUNICÍPIO DE COLATINA e a empresa ................ .
................ .
OO
Município
de Colatina/ES,
pessoapessoa
jurídica de
direito de
interno,
inscrito
no CNPJ
sob o n.º
Município
de Colatina/ES,
jurídica
direito
interno,
inscrito
no 27.165.729/0001-74,
CNPJ sob o n.º
com
sede na Avenida Ângelo
Giuberti,
343, Bairro
Colatina/ES,
neste atoColatina/ES,
representadoneste
por seu
27.165.729/0001-74,
com sede
na Avenida
ÂngeloEsplanada,
Giuberti, 343,
Bairro Esplanada,
ato
Prefeito
Municipal,
Guerino
Balestrassi,
brasileiro,Balestrassi,
casado, Engenheiro,
portador
do CPF:
representado
por Sr.
seu João
Prefeito
Municipal,
Sr. João Guerino
brasileiro, casado,
Engenheiro,
493.782.447-34,
residente
nesta Cidade,
doravante
denominada
CONTRATANTE
e de outro
lado a empresa
portador do CPF:
493.782.447-34,
residente
nesta
Cidade, doravante
denominada
CONTRATANTE
e de
_______________,
neste_______________,
ato denominada CONTRATADA,
inscrita CONTRATADA,
no CNPJ sob o inscrita
númerono
__________,
outro lado a empresa
neste ato denominada
CNPJ sob ocom
núsede
na _________________,
representada
pelo Sr. ________________,
(qualificação
(situação
mero
__________, com sede
na _________________,
representada
pelo Sr.e endereço),
________________,
jurídica
perante ea endereço),
empresa), tendo
em vista
o Pregão
Presencial
nº 094/2021,
homologado
(qualificação
(situação
jurídica
perante
a empresa),
tendo emdevidamente
vista o Pregão
Presencialpela
nº
autoridade
competente
em
xxx/xxx/xxxx,
no
Processo
nº
010307/2021,
firmam
o
presente
094/2021, devidamente homologado pela autoridade competente em xxx/xxx/xxxx, no contrato,
Processo nos
nº
termos
da Lei 8.666/93
alterações,
mediante
as seguintes
010307/2021,
firmame osuas
presente
contrato,
nos termos
da Leicláusulas
8.666/93e condições:
e suas alterações, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - A CONTRATADA por meio deste se obriga a prestar ao Município de Colatina, os serviços de
fornecimento
de link para
de 500
Mbps afull
e totalmente
disponibilizado
óptica,
1.1 - A CONTRATADA
por internet
meio deste
se obriga
prestar
ao Município
de Colatina,por
os fibra
serviços
de
compreendendo
também
todo
e
qualquer
equipamento
necessário
à
comunicação,
tais
como:
fibra
fornecimento de link para internet de 500 Mbps full e totalmente disponibilizado por fibra óptica,
óptica
e conversor
de mídia
entre
outros equipamentos
que se julgar
necessário,
conforme
relacionados
compreendendo
também
todo
e qualquer
equipamento necessário
à comunicação,
tais
como: fibra
óptica e
noconversor
Anexo I do
presente
edital.
de mídia entre outros equipamentos que se julgar necessário, conforme relacionados no Anexo I
do presente edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - O prazo para início da prestação os serviços fica fixado em 05 (cinco) dias ininterruptos, contados a
partir da assinatura, pela empresa vencedora, da Autorização de Serviço a ser expedida pelo Almoxarifado
2.1 - O prazo para início da prestação os serviços fica fixado em 05 (cinco) dias ininterruptos, contados a
Central do Município de Colatina, observando as especificações constantes na cláusula anterior.
partir da assinatura, pela empresa vencedora, da Autorização de Serviço a ser expedida pelo Almoxarifado
Central do TERCEIRA
Município de- Colatina,
observando
as especificações
constantes
cláusula anterior.
CLÁUSULA
DO VALOR,
DA FORMA
DE PAGAMENTO
E DO na
REAJUSTE
TERCEIRA dos
- DOserviços
VALOR, DA
FORMA DEprestados,
PAGAMENTO
E DO
REAJUSTE
3.1CLÁUSULA
- Os pagamentos
efetivamente
sendo
estes,
de acordo com a quantidade de
equipamentos instalados, serão realizados mensalmente, mediante a apresentação de Nota fiscal ao Município de
3.1 - Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados, sendo estes, de acordo com a quantidade de
Colatina,
juntamente
com relatórios
serviços mensalmente,
executados, comprovando
do serviço,
devidamente
equipamentos
instalados,
serão dos
realizados
mediante aa prestação
apresentação
de Nota
fiscal ao
protocolizada
no
Protocolo
Geral
do
Município
de
Colatina.
Município de Colatina, juntamente com relatórios dos serviços executados, comprovando a prestação do
serviço, devidamente protocolizada no Protocolo Geral do Município de Colatina.
3.2 - Os demais pontos serão pagos de acordo com a solicitação da contratante e somente após emissão da ordem
- Os demais
pontos
serão pagos
de acordo
com a solicitação
da contratante e somente após emissão da
de3.2
fornecimento
feita
pela Secretaria
Municipal
da Tecnologia
da Informação.
ordem de fornecimento feita pela Secretaria Municipal da Tecnologia da Informação.
3.3 - A Nota fiscal deverá ser apresentada devidamente acompanhada dos documentos abaixo enumerados:
3.3 - A Nota fiscal deverá ser apresentada devidamente acompanhada dos documentos abaixo enumerados:
a) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
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 b) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual Estado Sede da Empresa;
Estado
Sede da Negativa
Empresa; ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal
c) Certidão
c) Certidão
Negativa
ou Empresa;
Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da
Município
Sede
da
Empresa;
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do
d) Certidão
Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho;
Trabalho;
e) Comprovação da Inscrição no CNPJ;
f) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Colatina.
3.4 - O Contratante poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que a qualquer título lhe forem devidas
pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual ou avaliações promovidas através do ANS Acordo de Nível de Serviço.
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e) Comprovação da Inscrição no CNPJ;
Negativa
de Débitos
(CND)
Municipal,
perante
a Fazenda
Pública
de
3.5 -f)ACertidão
Nota Fiscal
e os demais
documentos
deverão
ser emitidos
pela
Contratada,
sempredo
noMunicípio
1º (primeiro)
Colatina.
dia útil
do mês subsequente ao da prestação dos serviços, que depois de conferidos e visados pelo Fiscal do
Contrato, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis após a
apresentação..
3.4respectiva
- O Contratante
poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela
Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual ou avaliações promovidas através do ANS - Acordo de
3.6 de- Serviço.
Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA
Nível
obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem
Bancária.
3.5 - A Nota Fiscal e os demais documentos deverão ser emitidos pela Contratada, sempre no 1º (primeiro) dia útil
do3.7
mês- subsequente
ao da na
prestação
dos serviços,
que depois
e visados relativos
pelo Fiscal
Contrato,
Ocorrendo erros
apresentação
das Notas
Fiscaisdeouconferidos
nos documentos
às doobrigações
serão
encaminhados para
processamento
e pagamento
no prazo para
de 10
(dez) dias
úteis estabelecido
após a respectiva
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
a CONTRATADA
providências
retificação,
ficando
que o
apresentação..
prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
3.63.8
- Os
somente
realizados
de Ordem
Bancária,
ficando
a CONTRATADA
- A pagamentos
Nota Fiscal deverá
conterserão
o mesmo
CNPJ e através
razão social
apresentados
na etapa
de Credenciamento
e
obrigada
indicar
na NotadaFiscal,
Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva
acolhidosa nos
documentos
fase dea Habilitação.
Ordem Bancária.
3.9 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
3.7registradas
- Ocorrendo
erros nadeverá
apresentação
das Notas
Fiscais ou
nos documentos
às obrigações
no certame,
ser comunicado
ao Município
de Colatina,
medianterelativos
documentação
própria,
fiscais/trabalhistas,
será
solicitada
a CONTRATADA providências para retificação, ficando estabelecido que o
para apreciação da
autoridade
competente.
prazo para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
3.10 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
3.8devidos
- A Nota
Fiscal
deverá conter
mesmo CNPJ
e razão social apresentados
na etapa de Credenciamento e
pela
CONTRATADA,
em odecorrência
de descumprimento
de suas obrigações.
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
3.11 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no
3.9edital
- Qualquer
alteração afeita
no Contrato
social,
ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
no que concerne
proposta
de preço
e a habilitação.
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Colatina, mediante documentação própria,
para apreciação da autoridade competente.
3.12 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do
art. 65, da Lei nº 8.666/93.
3.10 - O Município de Colatina poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
3.13 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de
obrigação
de penalidade
ou inadimplência
contratual.
3.11
- Para afinanceira,
efetivaçãoem
dovirtude
pagamento
a CONTRATADA
deverá manter
as mesmas condições previstas no
edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
3.14 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
3.12 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art.
- É nº
expressamente
vedado ao prestador do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através
65,3.15
da Lei
8.666/93.
de rede bancária ou de terceiros.
3.13 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
CLÁUSULA
- DOS
RECURSOS
FINANCEIROScontratual.
financeira,
emQUARTA
virtude de
penalidade
ou inadimplência
3.14
sob hipótese
alguma,
pagamento
antecipado.
4.1- Não
- Ashaverá,
despesas
decorrentes
do presente
contrato
correrão por conta da dotação orçamentária:
0500010412600092.023 - Elemento de despesa: 33903900000 - Ficha: 0000087 - FR: 20010000001 3.15
- É expressamente
vedado Não
ao prestador
Recursos
Ordinários - Tesouro
Vinculado.do serviço efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através
de rede bancária ou de terceiros.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato:
4.1a) -Prestar
As despesas
do as
presente
contrato
correrãoneste
por instrumento;
conta da dotação orçamentária:
os serviçosdecorrentes
de acordo com
determinações
constantes
0500010412600092.023
Elemento
de
despesa:
33903900000
Ficha:
0000087
- FR:
20010000001
b) Responsabilizar por qualquer erro que possa ocorrer na prestação dos
serviços,
objeto
do Contrato,Recursos
- Tesouro
Não Vinculado.
ficando Ordinários
na obrigação
de corrigi-los
sem ônus para o CONTRATANTE, bem como prestar todos os
esclarecimentos que se fizerem necessários;
CLÁUSULA
QUINTA
- DASao
OBRIGAÇÕES
DAaCONTRATADA
c) Comunicar
por escrito
CONTRATANTE,
ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a afetar
o prazo dos serviços, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução deste contrato;
d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação exigidas na licitação;
e) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste contrato.
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5.1CLÁUSULA
- Constituem
obrigações
da CONTRATADA,
dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato:
SEXTA
- DAS OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE
a) Prestar os serviços de acordo com as determinações constantes neste instrumento;
Responsabilizar
por qualquer
erro que possa ocorrer na prestação dos serviços, objeto do Contrato,
6.1 -b)Constituem
obrigações
do CONTRATANTE:
ficando
na
obrigação
de
corrigi-los
sem ônus
para o CONTRATANTE, bem como prestar todos os
a) Efetuar o pagamento na forma e condições
contratadas;
esclarecimentos
que
se
fizerem
necessários;
b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços objeto do presente, comunicando à CONTRATADA às
c) Comunicar
por escrito
CONTRATANTE,
a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a
ocorrências
que a seu
critério ao
exijam
medidas corretivas;
afetar oo extrato
prazo dos
serviços,
bem
como da
qualquer
anormalidade relacionada com a execução deste
c) Publicar
deste
contrato,
na forma
Lei;
contrato;
d) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e
d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
orientá-los nos casos omissos.
todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
e) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1 - Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa
dos serviços.
6.1execução
- Constituem
obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento na forma e condições contratadas;
7.2 b)
- A Acompanhar
execução do contrato
será acompanhada
fiscalizada
por objeto
meio dedoinstrumentos
controle, queà
e fiscalizar
a prestação edos
serviços
presente, de
comunicando
compreendam
a
mensuração
dos
seguintes
aspectos,
quando
for
o
caso,
para
posterior
comprovação:
CONTRATADA às ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
c) Publicar o extrato deste contrato, na forma da Lei;
7.2.1d)- Fornecer,
Os resultados
alcançados
em relação
CONTRATADA,
com informações
verificação dos
prazos, da
execução
e dae
mediante
solicitação
escritaà da
CONTRATADA,
adicionais,
dirimir
dúvidas
qualidade
dos serviços
demandados;
orientá-los
nos casos
omissos.
7.2.2 - O cumprimento
das demais
obrigações decorrentes
do contrato, inclusive
se a CONTRATADA
CLÁUSULA
SÉTIMA - DOS
PROCEDIMENTOS
DE ACOMPANHAMENTO
E FISCALIZAÇÃO
DOS
continua mantendo em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
SERVIÇOS:
qualificação exigidas na licitação.
7.1 - Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa
7.3 - Odos
Município
de Colatina exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o
execução
serviços.
efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão das
desenvolvidas
pelaserá
CONTRATADA,
efetivando
a avaliação
periódica.
7.2atividades
- A execução
do contrato
acompanhada
e fiscalizada
por meio
de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso, para posterior comprovação:
7.4 - O Fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços em
7.2.1
- Os resultados
alcançados em
relação
CONTRATADA,
com verificação
dos prazos,
da execução
e da
registro
próprio, determinando
o que
for ànecessário
à regularização
das falhas
observadas,
nos termos
qualidade
dos serviços demandados;
deste Termo.
7.2.2
O fiscal
cumprimento
dasdeverá
demais
obrigações
decorrentes
do contrato,
se relatórios
a CONTRATADA
7.5 -- O
do contrato
controlar
a quantidade
de pontos
ativos einclusive
analisar os
enviados
continua
mantendopara
em verificar
compatibilidade
comdos
asserviços
obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e
pela contratada
e execução
prestados.
qualificação exigidas na licitação.
7.6 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao seu
7.3superior
- O Município
de Colatina
exercerá
fiscalização
de modo a assegurar o efetivo
hierárquico,
em tempo
hábil apara
a adoçãodos
dasserviços
medidascontratados,
convenientes.
cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão das atividades
desenvolvidas
pela CONTRATADA,
efetivando
avaliação do
periódica.
7.7 - A fiscalização
será exercida no
interessea exclusivo
Município de Colatina e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade ou responsabilidade na execução dos
7.4serviços.
- O Fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços em registro
próprio, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, nos termos deste Termo.
7.8 - Ao servidor designado pelo Município de Colatina para o acompanhamento e a fiscalização da
7.5prestação
- O fiscal dos
do contrato
controlar
a quantidade
de pontos
ativos
e analisar
osainda,
relatórios
enviados pela
serviços deverá
de acordo
com as
regras e exigências
deste
termo,
caberá
a conferência
das
contratada
para
verificar
e
execução
dos
serviços
prestados.
notas fiscais e a liberação das respectivas faturas para pagamento.
7.67.9
- As
e providências
que ultrapassarem
a competência
do efiscal
deverão
solicitadas ao
seu
- Odecisões
responsável
pela fiscalização,
acompanhamento
do processo
do serviço
a ser
ser executado,
será
o
superior
hierárquico,
em
tempo
hábil
para
a
adoção
das
medidas
convenientes.
colaborador da Secretaria de Tecnologia da Informação, Rodrigo Brumatti Serafini.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
8.1 - O presente contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data subsequente
da publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos.
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7.7
- A fiscalização
no interesse exclusivo do Município de Colatina e não exclui nem reduz a
CLÁUSULA
NONA - será
DAS exercida
PENALIDADES
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade ou responsabilidade na execução dos
serviços.
9.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as
seguintes penalidades:
7.8
Ao servidor designado pelo Município de Colatina para o acompanhamento e a fiscalização da prestação
a) -Multa;
dos
serviços
com
regras e exigências
deste termo,
caberá ainda, a conferência das notas fiscais
b) Rescisão de
do acordo
Contrato
ou as
cancelamento
da autorização
de serviço;
e c)
a liberação
das
faturas
para
Suspensão
dorespectivas
direito de licitar
junto
aopagamento.
Município de Colatina e,
d) Declaração de inidoneidade.
7.9 - O responsável pela fiscalização, acompanhamento do processo e do serviço a ser executado, será o
colaborador
Secretaria
de Tecnologia
da Informação,
Brumatti
9.2 - Serádaaplicada
multa
indenizatória
de 10% Rodrigo
(dez por
cento)Serafini.
do valor total do contrato, quando a
CONTRATADA:
CLÁUSULA
OITAVA - ou
DAdesatender
VIGÊNCIA as determinações da fiscalização;
a) causar embaraços
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
8.1
- O presente
contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data subsequente da
escrito,
do CONTRATANTE;
publicação
Diário Oficial
dos às
Municípios
do Espírito
Santo,
podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos
c) cometerno
quaisquer
infrações
normas legais
federais,
estaduais
e municipais;
períodos.
d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao
CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos
CLÁUSULA
causados. NONA - DAS PENALIDADES
e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;
9.1
- Àrecuse
CONTRATADA
que não aceitá-lo
cumprir as
obrigações
assumidas
preceitos legais,
será aplicada as
f) se
a assinar o contrato,
ou retirá-lo
dentro
do prazoou
estabelecido
no Edital.
seguintes penalidades:
Multa; atraso no início da prestação dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
9.3 -a)
Ocorrendo
b)
Rescisão
do Contrato por
ou cancelamento
autorização
de20%
serviço;
cento) do
valor contratado,
dia de atraso,daaté
o limite de
(vinte por cento) sobre o valor total
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Colatina e,
contratado.
d) Declaração de inidoneidade.
9.4 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de
9.2
- Será
aplicada
multa
indenizatória
de 10%de(dez
por meses,
cento) do
valor total
doe contrato,
quando
licitar
com o
Município
de Colatina,
pelos prazos
06 (seis)
12 (doze)
meses
por maiores
prazos,a
CONTRATADA:
em função da gravidade da falta cometida.
a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por
9.5 -escrito,
Será aplicada
a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa,
do CONTRATANTE;
não cumprir
as
obrigações
assumidas,
praticando
falta
grave,estaduais
dolosa ou
revestida de má fé, a juízo do
c) cometer quaisquer infrações
às normas
legais
federais,
e municipais;
CONTRATANTE,
das demais
sanções
cabíveis.
d) praticar, independentemente
por ação ou omissão,
qualquer
ato que,
por culpa ou dolo, venha causar danos ao
CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os
9.6 -danos
A pena
de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
causados.
ponderada
a
natureza,
a gravidade
da falta
e a extensão
do dano efetivo ou potencial.
e) descumprir quaisquer
obrigações
licitatórias
/ contratuais;
f) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.
9.7 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
CONTRATADA,
a medida.
9.3
- Ocorrendo justificando
atraso no início
da prestação dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por
cento) do valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
contratado.
9.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez) dias úteis, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de
9.4
- Semdeprejuízo
de outrasdosanções,
pedido
reconsideração
recurso. aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de licitar
com o Município de Colatina, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em
função
gravidade
da falta
cometida.
9.9 - daPoderá,
ainda,
a CONTRATADA,
a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos,
independentemente das demais sanções previstas neste contrato.
9.5 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa,
não
cumprir DÉCIMA
as obrigações
assumidas,
praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do
CLÁUSULA
- DA RESCISÃO
CONTRATUAL
CONTRATANTE, independentemente das demais sanções cabíveis.
10.1 - Constituem motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais
9.6
- A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
aplicáveis:
a) A inexecução total ou parcial do Contrato;
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento
do proprietário, em caso de firma individual;
c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, de forma que
prejudiquem a execução do Contrato;
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ponderada
natureza, a gravidade
da contratuais;
falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
d) O não acumprimento
de cláusulas
e) A subcontratação total ou parcial do serviço, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
9.7f) -Atraso
Caso superior
o CONTRATANTE
exerça
o direito
aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
a 05 (cinco) dias
no início
dos de
serviços;
CONTRATADA,
justificando
a medida. Municipal.
g) Por conveniência
da Administração
9.810.2
- As- multas
aplicadas
deverão
ser CONTRATANTE
recolhidas pela deverá
Secretaria
de da
Fazenda,
dentro escrita
do prazo
A rescisão
amigável
pelo
serMunicipal
precedida
autorização
e
improrrogável
de
10
(dez)
dias
úteis,
contados
da
data
da
notificação,
independentemente
do
julgamento
de
fundamentada, assegurada o contraditório e ampla defesa.
pedido de reconsideração do recurso.
10.3 - No caso de rescisão amigável do contrato por razões de interesse do serviço público, será a
9.9 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos,
CONTRATADA ressarcida dos prejuízos causados, regularmente comprovados que houver sofrido.
independentemente das demais sanções previstas neste contrato.
10.4 - A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal de Colatina.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.5
- Sem prejuízo
de quaisquer
sançõesdoaplicáveis
critério do CONTRATANTE,
a rescisão
importará
em:
10.1
- Constituem
motivos
para rescisão
Contratoaindependentemente
das sanções
legais
e contratuais
a)
Retenção
dos
créditos
decorrentes
deste
Contrato
até
o
limite
dos
prejuízos
causados
ao
CONTRATANTE;
aplicáveis:
b) Execução
da garantia
contratual,
ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e
a) A inexecução
total ou
parcial dopara
Contrato;
indenizações
a
ele
devido,
quando
houver.
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do proprietário, em caso de firma individual;
10.6c)- ANoalteração
caso de social
rescisão
pelosdamotivos
acima
expostos,
automaticamente
todasque
as
ou contratual
a modificação
finalidade
ou da
estruturacessará
da CONTRATADA,
de forma
atividades
relativas
a prestação
serviços, objeto deste contrato.
prejudiquem
a execução
do dos
Contrato;
d) O não cumprimento de cláusulas contratuais;
CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMEIRA
- DA
PUBLICAÇÃO
e) A subcontratação
total ou
parcial
do serviço, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
f) Atraso superior a 05 (cinco) dias no início dos serviços;
conveniência da éAdministração
11.1g)- Por
O CONTRATANTE
responsável Municipal.
pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do presente
contrato, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
10.2 - A rescisão amigável pelo CONTRATANTE deverá ser precedida da autorização escrita e
fundamentada,
assegurada
o contraditório
e ampla
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA
- DOS CASOS
OMISSOS
10.3
rescisão
amigável
dodecontrato
razões
de interesse
do serviço
será a
12.1- -No
Os caso
casos de
omissos
serão
resolvidos
comum por
acordo,
respeitadas
as disposições
da público,
Lei nº 8.666/93
CONTRATADA
ressarcida
dos
prejuízos
causados,
regularmente
comprovados
que
houver
sofrido.
e suas alterações.
10.4
- A rescisão
unilateral
do contrato
será formalizada por ato do Prefeito Municipal de Colatina.
CLÁUSULA
DÉCIMA
TERCEIRA
- DO FORO
10.5 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em:
13.1 - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Colatina-ES, para dirimir as dúvidas que
a) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos causados ao
porventura possam advir do presente contrato.
CONTRATANTE;
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e
13.2indenizações
- Estando assim
contratados
a eledevidamente
devido, quando
houver. firmam o presente que é lavrado em 02 (duas) vias para um
só fim e efeito.
10.6 - No caso de rescisão contratual pelos motivos acima expostos, cessará automaticamente todas as
Colatina,relativas
___ de _________
_______.
atividades
a prestaçãode
dos
serviços, objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
________________________________
______________________________
CONTRATANTE
CONTRATADA
11.1 - O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do presente
MUNICÍPIO
DE COLATINA
contrato,
nos termos
do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
________________________________
______________________________
TESTEMUNHA
TESTEMUNHA
CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
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12.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - Os CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Colatina-ES, para dirimir as dúvidas que
porventura possam advir do presente contrato.
13.2 - Estando assim devidamente contratados firmam o presente que é lavrado em 02 (duas) vias para um
só fim e efeito.
Colatina, ___ de _________ de _______.
________________________________
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE COLATINA
________________________________
TESTEMUNHA

______________________________
CONTRATADA
______________________________
TESTEMUNHA
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