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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS  

Nº 021/2018 

 

PREÂMBULO 

O Município de Anchieta, com Sede à Rodovia do Sol, n.º 1620, Km 21,5 – Vila Residencial 

Samarco, Anchieta/ES, torna público que realizará procedimento de licitação na modalidade Pregão 

Presencial, com amparo na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e 

Decreto Municipal nº 5679/2017, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto 

Municipal A Nº.118, de 03 de março de 2018. 

 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 - Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 

2 - Processo Administrativo nº 1053/2017 

3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 

4 - Objeto: Contratação de empresa especializada em atividades patrimoniais para CAPACITAR, 

TREINAR, ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO NO CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL 

DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E INFRAESTRUTURA, COM REGISTRO DE 

IMAGENS GEORREFERENCIADAS; REALIZAR INVENTÁRIOS, AVALIAÇÕES, 

REAVALIAÇÕES, CONTROLE DE CUSTOS DAS CLASSES CONTÁBEIS E SUAS SUB 

CLASSES;  ALÉM DE REALIZAR A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TODOS OS DADOS 

PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA E  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA-ES. 

 

5 - Dotação Orçamentária:                                                                                    

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 

Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos 

04.122.002.2.017 

Gestão e Regularização do 

Patrimônio Público 

3.3.90.39.05 

Serviços Técnicos 

Profissionais 

 

1.000.0001 

(Recursos Ordinários) 

1.604.0001 

(Royalties) 
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II – DATA, HORÁRIO E LOCAL 

Pregão Presencial nº 021/2018  

Dia: 29/05/2018  

Credenciamento: 09:00h  

Sessão Pública de disputa: 09:30h  

Local: Sala de reuniões, localizado no segundo andar da sede da Prefeitura de Anchieta- 

Estado do Espírito Santo. 

 

III - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  

1 - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site 

www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico pregao.anchieta@gmail.com, ficando obrigadas a 

acompanhar as publicações no veículo de imprensa oficial, tendo em vista a possibilidade de 

alterações e avisos sobre o procedimento.  

2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados ao 

Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através do 

endereço eletrônico pregao.anchieta@gmail.com. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia 

anterior marcado para a realização da sessão pública.  

3 - Conforme previsto no art. 41 da Lei 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1º do art. 113 da mesma lei. 

4 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura deste Pregão, sendo que o mesmo 

não terá efeito de recurso, previsto no § 2º do Art. 41 da Lei 8.666/93. 

5 - A impugnação ao edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando o número do Pregão e do 

Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo momento 

deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da 

empresa licitante.  

6 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando ao 

interessado sobre a sua decisão. 

 7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregao.anchieta@gmail.com
mailto:pregao.anchieta@gmail.com
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IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1-Poderão participar desta licitação as empresas, microempresas, empresas de pequeno porte ou 

equiparada do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que atenderem a todas as exigências 

deste edital e seus anexos e,  

2- Empresas que se encontram em processo de recuperação judicial condicionando a apresentação 

de certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a empresa esteja apta 

econômica e financeiramente a participar do certame licitatório; 

3- Está vedada a participação de empresário ou de sociedade empresária: 

a) suspenso(a) de licitar e impedida de contratar com o Município de Anchieta/ES durante o prazo da 

sanção aplicada; 

b) declarado(a) inidôneo(a) para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública, 

cuja consulta deverá ser feita nos termos do art. 22 da Lei nº 12.846/2013; 

c) que incidir no disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

d) proibido(a) de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei nº 

9.605/98; 

e) proibido(a) de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 

f) que esteja constituída sob a forma de consórcio, no caso de sociedade empresária; 

4 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório.  

 

V - CREDENCIAMENTO  

1 - O credenciamento será iniciado com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário especificado 

no item II para a sessão pública do Pregão. 

 2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por proprietário, sócio ou 

dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social 

e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, afim de que seja 

comprovada a aptidão para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes 

ao procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia autenticada 

do documento de identidade do representante.  

3 - A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração pública ou 

particular, que comprove a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a 

prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação. Na mesma oportunidade 

deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos de identidade do credenciado 
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e do outorgante da procuração, assim como o original ou cópia autenticada do Estatuto ou 

Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

4- Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária para o 

credenciamento dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta 

apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a 

interposição de recurso. 

5 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante. 

6 - Na fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar o TERMO DE 

CREDENCIAMENTO- ANEXO 3 (MODELO) ou instrumento procuratório e DECLARAÇÃO QUE 

A EMPRESA SATISFAZ PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS- ANEXO 5 

(MODELO). 

7- A licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 

equiparada que desejar usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 

deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - 

ANEXO 4 (MODELO), acompanhado da CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA 

COMERCIAL, certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e 

EPP. 

7.1. A falta de apresentação da certidão de enquadramento, bem como a Declaração de 

condição de ME/EPP/MEI- ANEXO 4 (MODELO), caracteriza a não opção pelos benefícios 

da Lei Complementar Nº. 123/2006.  

7.2. Será aceita a referida certidão que expresse respectiva validade, desde que em vigor, ou, 

quando não declarada sua validade pelo emitente, expedida a noventa dias, no máximo, da 

data designada para apresentação das propostas. 

8 - Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 

Equiparada seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 

Complementar nº 123/2006, deverá apresentar também o comprovante de opção obtido no site do 

Ministério da Fazenda (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).  

9 - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como documentos de 

identificação, devidamente autenticado no Credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no 

Envelope n.º 02 – Habilitação. 

 10- A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil, 

penal e administrativa. 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional
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11- Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de nota ou pela Pregoeira que dará fé pública, como também pela equipe de 

apoio do Pregão, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer, preferencialmente, em até 01 

(um) dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, ou por publicação Oficial. 

 

VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no dia e hora 

previamente estabelecidos para o início da sessão pública do Pregão, em envelopes distintos, 

lacrados e indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as 

seguintes informações:  

A Prefeitura de Anchieta- Estado do Espírito Santo 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 021/2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 1- PROPOSTA DE PREÇO 

A Prefeitura de Anchieta- Estado do Espírito Santo 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 021/2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO  

1 - A proposta deverá atender aos seguintes requisitos:  

a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem 

emendas, rasuras e entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas casas 

decimais, obrigatoriamente em real, contendo data, assinatura do representante legal e 

rubrica em todas as folhas;  

b) deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa licitante, 

telefone/fac-símile e e-mail;  

c) devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o 

objeto da licitação; 
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d) deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de realização da sessão pública do Pregão.  

e) deverá apresentar planilha de composição de custo (Anexo I.B) 

2 - Ocorrendo diferença entre os preços unitário e total, prevalecerão sempre os últimos, devendo o 

Pregoeiro proceder às correções necessárias. No caso de divergência entre os valores em 

algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos.  

3 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente 

mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a Administração Pública. 

4 - O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da 

empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, com exceção da negociação 

constante no art. 4º, XVII da Lei nº 10.520/2002.  

5 - A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas as condições 

estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nele 

contidas.  

6 - A proposta de preço deverá descrever o objeto ofertado, conforme as especificações e condições 

contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1, evitando sinônimos técnicos, omissões ou 

acréscimos referentes à especificação do objeto.  

7- Nos preços ofertados, deverão estar inclusos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, 

taxas, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias à perfeita conclusão 

do objeto licitado, que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado. 

8 - A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiro até as 17:00h do dia útil 

seguinte a realização da Sessão Pública de Disputa, a proposta de preço atualizada, que reflita 

o valor vencedor. 

9- Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem as disposições contidas neste edital;  

b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;  

c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado;  

d) apresentarem preços superiores aos constantes no Anexo 2. 

 

VIII - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO  

1 - Após a abertura da sessão pública pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos licitantes. 

2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE. 

3 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a leitura das 

propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no 
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edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à classificação pelo critério estabelecido no 

item acima.  

4- Na sequência o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participarem da etapa de oferta de lances.  

5-Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os autores das 

melhores propostas, até o máximo de 3 (três), poderão participar da etapa de oferta de lances.  

6 - Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a oportunidade 

para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

7 - O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma sequencial, 

a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor.  

8 - Ocorrendo o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar Nº. 123/2006 será assegurada 

à preferência de contratação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas, 

desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte ou equiparadas;  

8.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparada sejam iguais ou até 5% (cinco 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada. (§ 2°, Art. 44, Lei Complementar 

123/2006).  

  8.2 - Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:  

I – A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada arremante do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

II – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 

pequeno porte ou equiparadas será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

9 - Caso a detentora da melhor oferta seja microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, 

não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

10 - Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis para o bom 

andamento do procedimento licitatório.  

11 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão da empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas.  
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12 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  

13 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 

competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.  

14 - Verificando o Pregoeiro que os preços apresentados não são compatíveis com os atuais 

praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá negociar o preço 

com a empresa licitantearrematante, buscando a proposta mais vantajosa para o Município de 

Anchieta. 

15- Nas mesmas situações expostas no item acima, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, 

pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras editalícias e aspectos pertinentes ao 

preço cotado, podendo também optar pela repetição do procedimento. 

 

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar no envelope 

“2”, os documentos abaixo relacionados.  

2 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela 

internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.  

3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, hipótese em que deverá 

ocorrer,preferencialmente, em até 1 (um) dia útil antes da data fixada para abertura da sessão 

pública. 

 

4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, com o “Objeto Social” compatível com o 

objeto do(s) lote(s) em que a empresa cadastrou proposta. A empresa que apresentar Registro 

Comercial com Objeto Social não semelhante ao objeto que ela própria cadastrou, será considerada 

INABILITADA; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e suas alterações 

(ou última alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; A empresa que 

apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor 

com o Objeto Social não compatível com o objeto que ela própria cadastrou, será considerada 

INABILITADA; 
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de eleição 

da diretoria em exercício;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Cédula de Identidade do(s) representante(s) legal(is) da licitante, definido no ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor. 

f) Declaração conjunta, conforme ANEXO 7 (MODELO). 

 

5 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

b) prova de regularidade referente aos Tributos Federais e Divida Ativa da União (Certidão Conjunta 

PGFN e RFB); 

c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;  

d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;  

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  

f) prova de regularidade com a Seguridade Social – INSS;  

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa.  

OBS: Poderá ser apresentado Certidão Positiva com Efeito de Negativa 

 

5.1 - A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas pode ser obtida no endereço eletrônico 

http://www.tst.jus.br/certidao.  

5.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão 

conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 

observando-se que:  

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser 

apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz.  

5.3 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as 

filiais (INSS e PGFN/RFB).  

http://www.tst.jus.br/certidao
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5.4 - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação procederão a 

validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos oficiais (RECEITA 

FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO).  

5.5 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor 

deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.  

5.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 

microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Anchieta, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Os demais documentos exigidos 

deverão ser apresentados sem restrições. 

5.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação ou 

revogar a licitação. 

5.8- O benefício de que trata o item 5.6 não eximirá a microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

 

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA TÉCNICA E HABILITAÇÃO 

6.1 HABILITAÇÃO 

6.1.1- Comprovação de aptidão através de ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA para fornecer o 

objeto ora licitado, mediante apresentação de declaração firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou 

privadas que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade da mesma para proceder a prestação 

dos serviços, do objeto ora licitado. 

6.1.2- Comprovante de inscrição do profissional técnico responsável pela execução dos serviços no 

CRA (Conselho Regional de Administração), da região a que estiver vinculada a licitante, que 

comprove atividade relacionada com o objeto do presente Pregão, e sua vinculação com licitante. 

    6.1.2.1- Para fins de assinatura do contrato, caso a licitante vencedora seja sediada em local 

diverso do Espírito Santo, deverá efetuar o registro secundário no CRA. 

6.1.3- Comprovante de inscrição do profissional técnico responsável pela execução dos serviços no 

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), da região a que estiver vinculada a licitante, 
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que comprove atividade relacionada com o objeto do presente Pregão, e sua vinculação com 

licitante. 

     6.1.3.1- Para fins de assinatura do contrato, caso a licitante vencedora seja sediada em local 

diverso do Espírito Santo, deverá efetuar o registro secundário no CREA. 

 

6.2 -  EQUIPE TÉCNICA 

6.2.1- Para fins de asinatura do Contrato, a empresa vencedora do certame deverá dispor de equipe 

técnica, conforme quadro de pessoal técnico abaixo, pois o município não dispõe de profissionais 

com capacidade técnica e no quantitativo necessário que possa atender a IN TC 036/2016 no prazo 

determinado.  

 P E S S O A L    T É C N I C O  

 COORDENAÇÃO  

QTD  FUNÇÃO  FORMAÇÃO  

01  

 

Coordenador (a) 

do Projeto 

 

Graduação em Engenharia Civil com registro no CREA, 

especializado em Avaliações e membro do IBAPE e ou IBEC.  

 

01 

Coordenador (a) 

de Treinamentos 

relacionados às 

engenharias 

Graduação em Engenharia Civil ou Mecânica e especialidade em 

Qualidade Total e Sistemas de Gestão em  Processos e 

Treinamentos. 

01  

Coordenador (a) 

das ações 

administrativas.  

Graduação em Administração com registro no CRA, acrescido de 

Especialização em Gestão Pública ou Gestão de Materiais. 

01  
Coordenador (a) 

das contábeis.  

Graduação em Ciências Contábeis com  registro   no    

CRC, acrescido de Especialização em Contabilidade Pública ou 

Controladoria a Finanças.  

QTD  FUNÇÃO  FORMAÇÃO  

01   

Especialistas 

 

 

Curso Superior de Ciência da Computação ou Sistemas de 

Informação;  

01 
Graduação em Engenharia Mecânica com registro no  

CREA  
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01  
Especialistas Graduação em Engenharia Ambiental com registro no  

CREA  

  

6.2.2-   Para comprovação da equipe técnica, deverão ser encaminhados os seguintes documentos:  

I) relação nominal dos componentes da equipe técnica que estarão envolvidos no 

planejamento, elaboração e realização da Capacitação/Treinamento;      

 II) cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de Empregado 

quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente ou contrato de prestação de 

serviços dos mesmos com a empresa proponente, ou declaração de contratação futura com aceite 

do profissional indicado, comprovando o vínculo de trabalho;     

  III)  declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, com os seguintes dizeres:   

 “Declaro que faço parte da equipe técnico-administrativa da (razão social da empresa/instituição), 

desde ____/____/______, responsabilizando-me pelas informações prestadas nesse currículo”.  

          IV) cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de Empregado 

quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente ou contrato de prestação de 

serviços dos mesmos com a empresa proponente, ou declaração de contratação futura com aceite 

do profissional indicado,  comprovando o vínculo de trabalho;     

 

6.3 -  VISTORIA TÉCNICA: 

É OBRIGATÓRIO ao licitante visita técnica aos locais onde os serviços serão executados, que 

poderá ser realizada mediante solicitação diretamente à Gerencia Operacional de Administração 

Geral e Serviços, por meio do telefone (28) 3536-3690 ou pelo e-mail: 

renato.tavares@anchieta.es.gov.br. 

As visitas poderão ser agendadas para os dias de segunda á sexta-feira, no horário das 13h00min ás 

17h00min, quando uma pessoa indicada pelo Secretário Municipal de Administração, conduzirá o(s) 

representante(s) da(s) empresa(s) aos locais em que serão realizados os serviços.  

Realizada a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica, apresentar Declaração 

de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais, para o cumprimento 

das obrigações, bem como edital e seus ANEXOS, e que conhece todos os aspectos peculiares à 

execução dos serviços de que trata o presente edital, nada podendo futuramente alegar para 

justificar os preços propostos, devendo a declaração ser assinada pelo representante da empresa.  

 

7 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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7.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da Lei, já 

exigíveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, 

contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão competente, extraídos do livro diário, 

comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na 

hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a 

substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 

7.2 - Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os seguintes 

índices: Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral – ISG e Índice de Liquidez 

Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um);  

a). As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes (ANEXO 7):  

i) Índice de Liquidez Geral:  

ILG = (AC + RLP)  

          (PC + PNC)  

Onde:  

ILG – Índice de Liquidez Geral;  

AC – Ativo Circulante;  

RLP – Realizável a Longo Prazo;  

PC – Passivo Circulante;  

PNC – Passivo Não Circulante; 

 

ii) Índice de Solvência Geral:  

ISG =  AT   

        PC + PNC  

Onde:  

ISG – Índice de Solvência Geral;  

AT – Ativo Total;  

PC – Passivo Circulante;  

PNC – Passivo Não Circulante 

 

iii) Índice de Liquidez Corrente:  

ILC =  AC  

PC  

Onde:  

ILC – Índice de Liquidez Corrente;  
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AC – Ativo Circulante;  

PC – Passivo Circulante;  

7.3 - Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer dos índices 

referidos ACIMA, quando de suas habilitações, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na 

forma dos §§ 2 º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93;  

a) A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado 

para contratação, considerado o valor estimado para o período de 12 meses, conforme determina a 

Lei 8666/93, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, através de índices 

oficiais; 

7.4- Certidão de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores 

competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro 

prazo de validade não estiver expresso no documento ou ainda quando outro prazo estiver previsto 

em lei específica da sede da licitante. 

7.4.1- Considerando orientação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, as 

empresas que apresentarem certidão POSITIVA de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, poderão 

participar da licitação, desde que o juízo em que tramita o procedimento de 

recuperação judicial certifique que a empresa está em situação econômico-financeira 

que a possibilite contratar com a Administração Pública (art.58, NLRF). 

7.5- Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos 

neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a 

exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz.  

7.6- A comprovação dos índices referidos no item 7.2, bem como do patrimônio líquido aludido no 

item 7.3, deverão se basear nas informações constantes nos documentos listados no item 7.1, 

constituindo obrigação exclusiva do licitante a apresentação dos cálculos de forma objetiva, sob pena 

de inabilitação.  

7.7- Em conformidade com o Decreto Municipal nº 3.315/2010, as empresas que apresentarem no 

Envelope 2 (Documentos de Habilitação), o certificado emitido pelo Setor de CAGEFAN – Cadastro 

Geral de Fornecedores de Anchieta-ES, estarão dispensadas da apresentação das certidões 

relacionadas no mesmo. 

7.8- Toda a documentação para a habilitação e proposta comercial deverá ser apresentada em 

língua portuguesa, sendo admitido o recebimento de folhetos ou catálogos nos idiomas espanhol ou 

inglês, desde que devidamente traduzidos para o português por tradutor juramentado. 

 

X - RECURSOS  
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1 - Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para em 03 (três) dias 

apresentarem contrarrazões, que começarão a correr do término do prazo concedido a recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na decadência do 

direito de recurso. 

3 - Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, o 

endereço, telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricado em todas as folhas e assinado 

pelo representante legal ou credenciado.  

4 - Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados no Setor de 

protocolo da Prefeitura de Anchieta-ES, das 11:00hr ás 17:00hr; 

 5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 

empresa licitante.  

6 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas 

licitantes credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de 

classificação, da análise dos documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros 

fatos pertinentes.  

2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver 

manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade superior do Município 

de Anchieta-ES. 

3 - A homologação do Pregão cabe a autoridade superior do Município de Anchieta-ES.  

 

XII - ORIENTAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 - As informações relativas a metodologia e execução dos serviços, está descrito no item „3.3‟ e „5‟ 

do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1.  

 

XIII – DA PROVA DE CONCEITO 

1- A prova de Conceito é uma forma da CONTRATANTE,  aferir se a empresa vencedora do pregão 

tem realmente a capacidade de executar OBJETO DO CONTRATO; 
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2- Diante da Comissão de Patrimônio a vencedora irá realizar a prova de conceito descrita no 
ANEXO 1.C 
 

XIV – DO PAGAMENTO  

1 - O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Prefeitura de Anchieta-ES 

(PMA) do(s) documento(s) fiscal(is) hábil(eis), bem como os documentos de regularidade fiscal 

exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, sem emendas ou rasuras. Estes documentos 

depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o processamento e pagamento no prazo 

de 30 (trinta) dias após a respectiva apresentação.   

a) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

2- Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as exigências 

do Edital, com apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pela 

Secretaria responsável, as mesmas serão encaminhados para o processamento.  

3- Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância impeditiva, 

o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, sendo que o recebimento 

definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da 

data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;  

4- O Município de Anchieta-ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 

forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações. 

5- O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária;  

 

XV – DAS PENALIDADES 

1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, 

sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei 

nº 8.666/1993, conforme o disposto:  

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não 

gerem prejuízo para o Município de Anchieta; 

b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias, 

incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de descumprimento do prazo estipulado 

para a execução do(s) serviço(s), que será calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como 

correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;  

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor global da 

contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em executar o(s) serviço(s), aplicada 

cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;  
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d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o Município 

de Anchieta por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa em executar o(s) serviço(s);  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa, 

por um período de 2 (dois) anos.  

11.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

11.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após a 

devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

11.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento ou 

por publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa;  

11.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei 

nº 8.666/1993;  

10.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito do 

Município de Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação.  

10.7- Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.  

10.8- O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata de Registro 

de Preços e/ou quando sofre as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 

10.520/2002. 

 

XVI – DO REGISTRO DE PREÇOS 

1 - DO REGISTRO DE PREÇOS 

a) A presente licitação será efetuada através do Sistema de Registro de Preços, previsto no artigo 

15 da Lei Federal nº 8.666/1993, no artigo 11 da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 

5679/2017. 

b) O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
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visando futuras contratações de serviços ou aquisições de bens. 

c) A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com características de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 

convocatório e propostas apresentadas. 

d) O Órgão Gerenciador é o órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto 

de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele 

decorrente. 

e) O Órgão Participante é o órgão da Administração Pública Municipal Direta, que participa dos 

procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços. 

g) O Órgão Não Participante é o órgão que não participou dos procedimentos iniciais do SRP, não 

integrando a Ata de Registro de Preços, mas que poderá utilizá-la mediante adesão, após anuência 

do Órgão Gerenciador responsável. 

h) O Compromissário Fornecedor é a pessoa física ou jurídica registrada na ata de registro de 

preços, com o compromisso de fornecer o objeto licitado. 

i) O Compromissário Fornecedor Reserva – pessoa física ou jurídica que aceitou registrar o seu 

preço ao preço do vencedor, respeitada a ordem de classificação das propostas, visando o cadastro 

reserva para eventual convocação. 

j) A vigência da Ata de Registro de Preços será de doze meses, cuja sua contagem se inicia á partir 

de sua assinatura 

 

1.1-DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 

1.1.1- Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 

condições: 

I-         Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais 

bem classificado durante a fase competitiva; 

II-         Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente á margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993; 



 

     MUNICÍPIO DE  
      ANCHIETA/ES 

          

         MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES)  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 
 

  

 

          
 

 

  

   

 

 

  

 
Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 

 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregão.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

III- O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal do 

Município de Anchieta/ES e ficará disponibilizado, no mínimo, durante a vigência da ata 

de registro de preços; e 

IV- A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 

contratações. 

1.1.2- O registro a que se refere o item 1.1.1, II, tem por objetivo a formação de cadastro de reserva 

no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses 

previstas nos itens 1.3.2 e 1.3.3. 

1.1.3- Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 1.1.1, II, do edital, serão 

classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

1.1.4- A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 

1.1.1, II, será efetuada, na hipótese prevista no item 1.2.4 e quando houver necessidade de 

contratatação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no item 1.3.2 e 1.3.3. 

1.1.5- O anexo que trata o item 1.1.1, II, consiste na ata de realização da sessão pública do pregão 

ou da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 

serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame. 

1.1.6- È vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.1.7- A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 

instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.1.8- Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado 

o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.1.9-  O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de 

validade a ata de registro de preços. 

1.2- DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES 

REGISTRADOS 

1.2.1- Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para 

assinar a ata de registro de preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e nas condições estabelecidos 

no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado por mais uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
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1.2.2- É facultado à administração, quando o convocado não aceitar assinar a ata de registro de 

preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

1.2.3- A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

1.2.4- A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas. 

1.2.5- A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 

intermédio de instrumento contratual advindas da ARP, emissão de nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.2.6- A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 

registrado em igualdade de condições.  

1.3- DA REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1.3.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do(s) serviço(s) registrado(s), cabendo ao órgão 

gerenciador promover as negociações junto ao fornecedor, observadas as disposições contidas na 

alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.3.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços 

tendo como referência os valores praticados pelo mercado;  

             I - O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;  

             II – A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

1.3.3- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da 

solicitação de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados;e 

II- convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  
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           III- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da 

Ata de Registro de Preços. 

1.3.4 - O registro do fornecedor será cancelado quando:  

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

II- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável;  

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

           IV-Sofrer sanção prevista nos insisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993 ou 

no art. 7º da Lei 10.520, de 2002. 

1.3.5– O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 1.3.4, I, II e IV, será formalizado 

por despacho do órgao gerenciador assegurado o contraditório e ampla defesa. 

1.3.6- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata de Registro de Preços, 

devidamente comprovados e justificados:  

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor.  

1.4- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES 

NÃO PARTICIPANTES 

1.4.1-Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, mediante 

anuência do órgão gerenciador. 

1.4.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão.  

1.4.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão 

Gerenciador e órgãos participantes.  

1.4.4– As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 

por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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1.4.5- O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de 

registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

1.4.6- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigencia da ata. 

1.4.7- Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

XVII- DO CONTRATO 

1-A efetivação do contrato dar-se-á através de termo próprio (Anexo 10) a ser assinado com a 

empresa vencedora, após a homologação e adjudicação do certame pela autoridade competente, 

advindas da Ata de Registro de Preços. 

2- O não cumprimento de quaisquer obrigações contratuais ou legais sujeitará o contratado às 

penalidades previstas na Lei n° 8666/93 e 10520/02, como também as determinadas no contrato. 

  2.1 - A aplicação de multa não impede a resolução do contrato a ser firmado. 

3 – A prestação do serviço deverá ser efetuada rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas na proposta vencedora e no respectivo contrato. A não observância dessa condição 

poderá implicar a não aceitação dos mesmos, sem que caiba ao contratado inadimplente qualquer 

tipo de direito ou reclamação, não se responsabilizando ao Município de Anchieta por qualquer 

indenização. 

4- É facultado ao Município de Anchieta-ES, quando a empresa convocada não assinar o termo de 

Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o ato convocatório, ou 

revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.   

5- O contrato terá vigencia a contar da data de sua assinatura, com previsão de término de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogada de acordo com parágrafos do Art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

6- O valor contratado não gera obrigação de contratação Total, sendo que serão realizados os 

pagamentos dos serviços efetivamente prestados. 
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XVIII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

1 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências destinadas a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas licitantes a juntada 

posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 

credenciamento, classificação e habilitação.  

2 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações 

complementares. 

3 - É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores da PMA para subsidiar a análise 

técnica de qualquer objeto licitado. 

4 - Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento jurídico 

vigente e nos princípios de Direito Público.  

8 - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na esfera civil, penal e 

administrativa pela prática de atos fraudulentos.  

 

9 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:  

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO 2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

ANEXO 3 – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  

ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)  

ANEXO 5 – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)  

ANEXO 6 – DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO)  

ANEXO 7 – APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO)  

ANEXO 8 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

ANEXO 9 – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO 10 – MINUTA DE CONTRATO 

 

Anchieta, 15 de maio de 2018.  

 

 

Janaina Petri Passamani Fernandes 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1- Contratação de empresa especializada em atividades patrimoniais para CAPACITAR, 

TREINAR, ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO NO CONTROLE DA GESTÃO 

PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E INFRAESTRUTURA, COM 

REGISTRO DE IMAGENS GEORREFERENCIADAS; REALIZAR INVENTÁRIOS, 

AVALIAÇÕES, REAVALIAÇÕES, CONTROLE DE CUSTOS DAS CLASSES CONTÁBEIS 

E SUAS SUB CLASSES;  ALÉM DE REALIZAR A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

TODOS OS DADOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA E  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ANCHIETA-ES. 

2.  JUSTIFICATIVAJIVA 

A Secretaria Municipal de Administração, preocupada em realizar uma gestão eficaz, moderna, 

transparente e participativa, com foco no cidadão, identificou a necessidade de instrumentalizar os 

agentes públicos desta Prefeitura para enfrentar os desafios que lhe são apresentados, por meio da 

atualização e do aperfeiçoamento, proporcionando-lhes o conhecimento de ferramentas e técnicas 

específicas para o planejamento e execução das atividades relacionadas aos setores de 

contabilidade e finanças.  

A promoção de melhorias no desempenho das atividades na administração pública tem por finalidade 

aumentar a economicidade, agilidade, qualidade e transparência, sempre focando na modernização 

dos processos que integram todo o ciclo de gestão de serviços. 

Visando se adequar integralmente a convergência contábil, conforme lei complementar 101/2000 ao 

art. 50 paragrafo 2º da LRF e portaria STN Nº 634/2013, além de IN TCEES 036/2016 que 

estabelece prazos legais até 2020 em seu ANEXO ÚNICO, itens 7, 8, 15 e 16, observando que a 

maioria dos prazos já venceram. 

Com a finalidade de treinar, capacitar e definir metodologia a fim de se cumprir todas das exigências 

das, INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO MUNICÍPIO SPA 001/2017, SPA 002/2017, SPA 003/2017, 

SPA 004/2017, SCO01/2017, SCO 02/2017 e SCO 03/2017 e diante das novas normas do Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MPCASP), e das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e padrões internacionais. 
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As novas normas exigem o que antes era impensável no setor público: registro da depreciação, da 

amortização, da exaustão, das reavaliações e das reduções ao valor recuperável, aliado às mais 

novas tecnologias atuais como geo posicionamento dos móveis e imóveis, banco de dados com 

imagens, IOT (internet das coisas), RFID (etiqueta), dispositivos “beacon” usados como etiquetas 

inteligentes. 

Estes fatores têm contribuído para que o setor de patrimônio passe de coadjuvante a personagem 

principal. Servidores com mais de vinte anos de serviço patrimonial são capacitados pela primeira 

vez. Normas de controle dos bens são publicadas. Sindicâncias, processos administrativos 

disciplinares são realizados para a solução de problemas patrimoniais. 

Dessa forma, a Gestão Governamental se vê perante um novo desafio: a organização de setores de 

natureza administrativa, em especial aqueles de cunho patrimonial. 

 Nesse tocante, muitas das decisões dos órgãos fiscalizadores referentes à gestão dos bens públicos 

apontam para esta fragilidade. Verifica-se, ainda, que as auditorias identificam dificuldades 

estruturais no tratamento dos bens permanentes, tanto nas questões mais básicas, como o simples 

registro de incorporações, quanto no controle da movimentação interna desses bens, assim como na 

sua conservação, atualização e respectivas baixas contábeis. 

Por essa razão, o momento atual impõe uma releitura patrimonial direcionada por entendimentos 

técnicos, devidamente subsidiados por conceitos administrativos, jurídicos e especialmente 

contábeis. 

Tendo em vista que o município de Anchieta, bem como sua equipe de patrimônio não detém mão de 

obra qualificada para realizar atividades de grande importância legal com quantitativo de profissionais 

suficientes com conhecimento técnico adequado para realizar os procedimentos necessários para a 

cumprir a determinação do órgão de Controle Externo, visando que a Demonstração Contábil da 

Entidade reflita de fato a realidade do município e diante do prazo curto, torna a CONTRATAÇÃO é 

imprescindível para cumprir tempestivamente o Plano de Ação 19600/2017 com protocolo no TCEES 

nº 18416/2017.  

Cabe-nos neste momento, implantar a Gestão Patrimonial observando as melhores práticas, dentro 

daquilo que nos ensina Diogo Duarte Barbosa na sua obra “MANUAL DE CONTROLE 

PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS”  - 2013 editora Gestão Pública pág. 24, base de 

estudo para confecção deste termo. 
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A contratação destes serviços tem como intuito primordial atender as recomendações da legislação, 

dos órgãos de controle principalmente  as solicitações do TCEES (Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo) bem como aos princípios da administração pública. 

A contratação tratada neste termo está amparada e será regida pela Lei Federal Nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA DE PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇOS 

Devido as constantes mudanças no quantitativo do patrimônio público tanto no diz respeito a 

entradas como de saídas de bens em suas diversas formas fica mais justo e econômico a 

contratação baseada nas classes contábeis dos bens, sempre levando em conta os princípios 

constitucionais da eficiência e da economicidade onde o custo de controle não pode nunca exceder 

os benefícios gerados pelo bem. 

A proposta é dar celeridade a todo o processo, da “COMPRA AO DESCARTE DOS BENS 

PATRIMONIAIS”, evitando perdas além das previstas em depreciação por uso e usando os recursos 

do descarte na hora certa e da forma certa para o próprio custeio da gestão patrimonial. 

Desta forma a CONTRANTE, sempre está pagando apenas pelos bens que estão ativos no 

patrimônio publico; 
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Esta forma de contratação também proporciona que a CONTRATANTE implante a gestão 

sempre em concordância com princípios constitucionais da eficiência e da economicidade 

onde o custo de controle não pode nunca exceder os benefícios gerados pelo bem; 

Toda via, precisamos esclarecer que por se tratar de proposta de contratação através de registro de 

preços, o município pretende adquirir no mínimo 10 (dez) por cento do valor global, podendo chegar 

a 100 (cem) por centro do valor global, quando todas as condições normais de contratação forem 

atendidas em conformidade  as clausulas contratuais. 

Observando os moldes do para ata de Registro de preços do art 3º do decreto federal 7892/2013  

que foi reproduzido pelo decreto Municipal  5679/2017 em seu artigo 3º. 

A depreciação, amortização e exaustão sempre foram uma “pedra no calcanhar de Aquiles”, deverá 

ser realizada mensalmente conforme PORTARIA N nº 14, de 25 de fevereiro de 2016,  e o 

desdobramento  dos seus resultados quando  o valor contábil líquido atingir o valor residual do bem, 

obrigando a uma REAVALIÇÃO E DETERMIANÇÃO DA VIDA UTIL ECONÔMICA através de laudo 

de reavaliação elaborado conforme as normas contábeis NBC T 16.9 e NBC T 16.10 e normas 

técnicas NBR 14.653-1, NBR 14.653-2, NBR 14.653-3, NBR 14.653-4 sendo prerrogativa de 

engenheiro especialista em avaliações e perícias e contador. Em suma, esporadicamente sempre 

haverá bens necessitando de reavaliação. 

Existem na base de dados do sistema de gestão patrimonial da prefeitura Municipal de  Anchieta, 

aproximadamente 59.500 mil bens móveis cadastrados, após o levantamento poderão chegar a 

30.000, devido a situação atual dos  bens cadastrados estar abaixo do valor de 80VRTE, como 

grampeadores, estabilizadores, aparelhos telefônicos, lixeiras, etc.... Alem dos bens que serão 

agrupados como carteiras e cadeiras escolares atendendo a norma do TCEES, visando a 

economicidade. 

Em observância ao art. 3º do Decreto Federal nº 7.892/13 reproduzido no Decreto municipal 

de nº 5679/2017, a modalidade encontra fundamentação e atendem as exigências dos itens I, II e III 

II – quando for conveniente a aquisição de bens com 

previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 

remunerados por unidade de medida ou regime de tarefa; 
 

 A Ata nos permitirá efetuar a medição semanal dos bens inventariados e avaliados e 

comparar com cronograma pré estabelecido pelo Setor de Patrimônio móvel e imóvel. 

III – quando for conveniente a aquisição de bens ou a 

contratação de serviços para atendimento a mais de um 

órgão ou entidade, ou a programas de governo. 
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Contratação necessária à Secretaria de Administração e Recursos Humanos e Pelo FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado pela 

Administração. 
 

Embora estejamos contratando Treinamento; Orientação e Apoio Técnico; Inventário  

Avaliação de bens móveis, imóveis, intangíveis e infra estrutura,  e emissão de laudos que poderiam 

ser adquiridos por item, é importante observar que todos os serviços são “interdependentes” e 

 “interligados”. 

 Os cursos e treinamentos práticos,  as vistoria de bens “in loco”, a cotação no mercado do 

preço atual, a avaliação conforme nota técnica a emissão de Laudos técnicos individualizados para 

imóveis e veículos de tração mecânica, emissão de relatório final, requer que desde a coleta de 

dados e o seu gerenciamento  sejam centralizados e consolidados até produzir todas as informações 

e relatórios necessários que atendam este termo.  

É tecnicamente impossível realizar um inventário e avaliação do patrimônio do município com 

59.500 bens móveis e intangíveis e 1000 bens imóveis sem o auxilio de ferramenta para 

processamento de dados especialista em inventário e avaliação. 

 As ferramentas deverão ser usadas da data de corte até a exportação final para o sistema de 

Gestão patrimonial do município,  é necessário a total integração e compatibilidade dos dados que 

serão obtidos em campo, depois passarão pelo saneamento de sobras, por cotação no mercado, 

avaliação ao preço justo, emissão de laudos e relatório final estejam sempre compartilhados  para 

empresa e para o fiscal do contrato  e comissão de patrimônio em tempo real. 

Além do mais parte dos treinamentos de vistoriador, de avaliação são treinamentos práticos, 

que serão realizados  concomitantemente  com as vistorias “in loco“ dos bens móveis, bens imóveis, 

bens intangíveis, infraestrutura. 

Desta forma fica totalmente inviável o desmembramento do LOTE em ITEMS, pela 

interdependência entre todos os itens, pela necessidade de padronização, integração e 

compatibilidade entre todas as etapas de inventário e avaliação e o sistema de gestão da secretaria 

municipal;  

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETOTMENTO DO OBJETO 

3.1 OBJETIVOS 

Contratação de empresa especializada em atividades Patrimoniais, compreendendo entre 

elas; diagnostico, socialização através de seminários, orientação, apoio técnico, treinamento, 
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transferência de tecnologia, capacitação, (estudo de processos,  elaboração, descrição de 

procedimentos das atividades do setor de patrimônio)  para cumprimento da Instrução normativa TC 

036/2016 e Instruções normativas municipais SCO 001/2017. SCO 002SPA 001/2017, SPA 

002/2017, SPA 003/2017 e SPA 004/2017, atender na integra a LRF(controle interno), LAI, e 

adequação à NBCASP, incluindo, controle da responsabilidade por bens com emissão de termos, 

controle de transferência com emissão de termos, controle de reparos com emissão de termos e 

laudo de economicidade,  controle de uso, controle de custo,  realização de inventário e avaliação 

inicial, reavaliações, determinação da vida útil, amortizações e exaustão,  reavaliação dos bens 

quando o valor contábil líquido atingir o valor residual,  redução ao valor recuperável dos bens 

móveis, imóveis, intangíveis, semoventes, culturais, turísticos e infraestrutura,  emissão de laudos de 

reparo,  laudos de avaliação com ART, avaliação para descarte, homologar a importação e 

exportação dos dados com sistema pré-existente,  atualização dos dados no sistema inclusive com 

fotos e geolocalização, manter valores consolidados com a contabilidade, cursos e treinamentos com 

emissão de certificado, visando a modernização da gestão do controle do Patrimônio Público da 

Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde de ANCHIETA-ES; para atender as 

necessidades desta Secretaria. 

3.1.1 - Agregar agilidade, economicidade e qualidade nos serviços desenvolvidos pelos setores de 

Patrimônio Público e Almoxarifado, por meio do aprimoramento dos instrumentos que nortearão a 

condução da gestão e serviços, atendendo as normativas municipais aos controles interno e externo; 

3.1.2 - Assegurar as prestações de contas relativas ao Patrimônio Municipal. 

3.1.3 Assegurar o cumprimento tempestivamente do Plano de Ação processo administrativo 

19600/2017 protocolado no TCEES sob número 18416/2017. 

 

3.2 AÇÕES OPERACIONAIS 

3.2.1 DISPONIBILIZAR E ORIENTAR O USO DA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA 

(EAD), ONDE SERÃO DISPONIBILIZADOS OS TREINAMENTOS E CURSOS. ORIENTAR O USO 

E MANTER FÓRUM DE DISCUSSÃO A SER ADMINISTRADO POR ESPECIALISTA EM GESTÃO 

PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DE TODO O CORPO TÉCNICO. 

3.2.1.1 TÓPICOS DE DISCUSSÃO 

3.2.1.1.1 - Instruções Normativas; 

I. IN TCEES 036/2017; 

II. SCO 001/2017. SCO 002; 
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III. SPA 001/2017, SPA 002/2017, SPA 003/2017 e SPA 004/2017; 

3.2.1.1.2 - Termos  

I. Responsabilidade por uso; 

II. Transferência de Bens; 

III. Reparos de bens x Economicidade 

3.2.1.1.3 - Vistorias; 

 
I. Bens móveis e Intangíveis 

II. Bens Imóveis 

III. Bens Infraestrutura 

3.2.1.1.4 - Avaliações; 

I. Laudos de avaliação de bens móvel e intangíveis;  

II. Laudo de avaliação de Imóveis; 

III. Laudo de avaliação de veículos leves e de Tração Mecânica 

 
3.2.1.2 CURSOS E TREINAMENTOS (EAD E PRESENCIAL) 

 3.2.1.2.1 - Vistoriador  

I. Vistoria 

II. Diferença entre Valor e Preço 

III. Normas - NBCT 16.10 

IV. Normas - NBR 14653-1 14653-2 

V. Roteiro de Trabalho 

VI. Analise da Documentação 

VII. Estatística Clássica 

VIII. Composição de um laudo de vistoria 

IX. Modelo de Laudo 

X. Legislação 
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XI. Técnicas de Analise 

 
Horas Teóricas: 30 horas 

Horas Práticas: 14 horas 

 
3.2.1.2.2 - Avaliação de Veículos e Máquinas Pesadas 

2 Módulo 1 

3  
I. Avaliação de Veículos e Máquinas Pesadas  

II. Diferença entre Valor e Preço 

III. Normas - NBCT 16.10 

IV. Normas - NBR 14653-1 14653-2 

V. Roteiro de Trabalho 

VI. Analise da Documentação 

VII. Metodologias de Avaliação 

VIII. Método Comparativo de Dados de Mercado 

IX. Estatística Clássica 

Módulo 2 

I. Estatística Inferencial 

II. Método de Custo 

III. Composição de um laudo de avaliação 

IV. Modelo de Laudo 

V. Legislação 

VI. Natureza das Avaliações 

VII. Comparação de Dados com o Mercado 

VIII. Custo de Produção – Evolutivo 

IX. Técnicas de Analise 
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Horas Teóricas: 30 horas 

Horas Práticas: 14 horas 

3.2.1.2.3 - Avaliação de bens Imóveis;  

2 Módulo 1 

 
I. Avaliação de Imóveis Rurais  

II. Avaliação de Terrenos 

III. Diferença entre Valor e Preço 

IV. Normas - NBCT 16.10 

V. Normas - NBR 14653-1 14653-2 

VI. Roteiro de Trabalho 

VII. Analise da Documentação 

VIII. Metodologias de Avaliação 

IX. Método Comparativo de Dados de Mercado 

X. Estatística Clássica 

2 Módulo 2 

 
I. Estatística Inferencial 

II. Método de Custo 

III. Método Evolutivo 

IV. Composição de um laudo de avaliação 

V. Modelo de Laudo 

VI. Características dos Imóveis 

VII. O Funcionamento do Mercado Imobiliário 

4 Módulo 3 

5  
I. Legislação 

II. Natureza das Avaliações 
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III. Comparação de Dados com o Mercado 

IV. Custo de Produção – Evolutivo 

V. Capitalização de Renda 

VI. Involutivo 

VII. Técnicas de Analise 

 
Horas Teóricas: 30 horas 

Horas Práticas: 14 horas 

 

3.2.1.2.4 - Avaliação de bens Móveis e Intangíveis; 

2 Módulo 1 

 
I. Avaliação de bens Móveis e Intangíveis  

II. Diferença entre Valor e Preço 

III. Normas - NBCT 16.10 

IV. Normas - NBR 14653-1 14653-2 

V. Roteiro de Trabalho 

VI. Analise da Documentação 

VII. Metodologias de Avaliação 

VIII. Método Comparativo de Dados de Mercado 

IX. Estatística Clássica 

2 Módulo 2 

 
I. Estatística Inferencial 

II. Método de Custo 

III. Composição de um laudo de avaliação 

IV. Modelo de Laudo 

V. Legislação 
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VI. Natureza das Avaliações 

VII. Comparação de Dados com o Mercado 

VIII. Custo de Produção – Evolutivo 

IX. Técnicas de Analise 

 
Horas Teóricas: 30 horas 

Horas Práticas: 14 horas 

 

3.2.1.2.5 - Avaliação de Infraestrutura; 

2 Módulo 1 

 
I. Avaliação de Infraestrutura 

II. Diferença entre Valor e Preço 

III. Normas - NBCT 16.10 

IV. Normas - NBR 14653-1 14653-2 

V. Roteiro de Trabalho 

VI. Analise da Documentação 

VII. Metodologias de Avaliação 

VIII. Método Comparativo de Dados de Mercado 

IX. Estatística Clássica 

 Módulo 2 
 

I. Estatística Inferencial 

II. Método de Custo 

III. Método Evolutivo 

IV. Composição de um laudo de avaliação 

V. Modelo de Laudo 

VI. Características dos Imóveis 



 

     MUNICÍPIO DE  
      ANCHIETA/ES 

          

         MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES)  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 
 

  

 

          
 

 

  

   

 

 

  

 
Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 

 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregão.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

VII. O Funcionamento do Mercado Imobiliário 

3  

Módulo 3 
 

I. Legislação 

II. Natureza das Avaliações 

III. Comparação de Dados com o Mercado 

IV. Custo de Produção – Evolutivo 

V. Capitalização de Renda 

VI. Involutivo 

VII. Técnicas de Analise 

 
Horas Teóricas: 30 horas 
Horas Práticas: 14 horas 
 
 

3.2.2. DIAGNÓSTICO DO SETOR DE PATRIMONIO  

3.2.2.1. DIAGNÓSTICO DOS PILARES DO SETOR DE PATRIMONIO; 

RECEBIMENTO 

I. Acompanhamento, 

II. Registro no Sistema Informatizado de Gestão Patrimonial atualmente utilizado; 

III. Emissão Termo de Responsabilidade, 

IV. Emplaquetamento, 

 

TRANSFERÊNCIA INTERNA 

I. Emissão ou acompanhamento do termo de transferência; 

II. Troca de responsabilidade no sistema Informatizado; 

 

BAIXA DE BEM 

I. Acompanhamento comissão de avaliação; 

II. Emissão termo de baixa; 

 

INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO 

I. Acompanhamento da comissão de inventário; 
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II. Ajustes no sistema informatizado das inconsistências detectadas pela comissão; 

 

3.2.2.2 DIAGNOSTICO DA ADEQUAÇÃO AS NOVAS NORMAS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS; 

MCASP  

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico 

IPSAS 

Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Publico 

NBCASP  

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

IN TC 36/2016 

Instrução Normativa que dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos procedimentos 

contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e  Municípios. 

 

3.2.2.3 DIAGNOSTICO DA INTEGRACAO ENTRE SETOR DE PATRIMONIO, CONTABILIDADE, 

RH, CONTROLADORIA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.  

3.2.3 – DISPONIBILIZAR ATRAVÉS DE “SITE”  DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO 
INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO, COM OPÇÃO DE CADASTRO, CONSULTAS E EMISSÃO DE 
RELATÓRIOS DO CADASTRO DE ESPAÇO FÍSICO, ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E 
RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS PARA GESTÃO E MONITORAMENTO DO INVENTARIO E 
AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE INVENTÁRIO;  

Faz se necessário o levantamento georreferenciado dos imóveis próprios e locados na 
municipalidade para atender ao planejamento dos serviços de inventário e avaliações de bens 
móveis e imóveis. 

Disponibilizar  acesso ao site de Gestão e Monitoramento do inventario e avaliação para o registro 

dos ambientes com opção de cadastro da Geo localização dos  locais físicos e registro de imagens 

do IMÓVEL E DO ESPAÇO FÍSICO recipiente dos bens com  representação em mapa com 

respectivos responsáveis. 

I. Cadastro de todos os locais físicos vinculados a estrutura administrativa atual 

II. Cadastro e Atualizações de TODOS os Locais Físicos contidos em todos os bens imóveis 

pertencentes a CONTRATANTE e de Locais Físicos contidos em bens imóveis de 

propriedade de terceiros e locados ou cedidos a CONTRATANTE. 

3.2.4 – DEFINIR E APROVAR JUNTO AO FORNECEDOR DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE 

E CONTROLE PATRIMONIAL UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA-ES 

“LAYOUT” para importação  dos dados do inventário e avaliação  e o Sistema da 

CONTRATANTE e fim de facilitar e agilizar o processo de convergência contábil. 
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I. Definir layout das tabelas para impostação e exportação de dados inclusive das imagens e 
geolocalização dos bens;  

II. Aprovar, certificar layouts junto ao fornecedor do software pré-existente; 

 

3.2.5 - ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO VISANDO PROVER ENTENDIMENTO DO 

TOMBAMENTO E A CLASSIFICAÇÃO DO ATIVO E FATORES EXCLUDENTES, inclusive de bens 

polêmicos, como os de uso comum do povo e do ativo intangível (softwares). Orientação e Apoio 

Técnico ao Setor de Patrimônio quando o tombamento é necessário, e quais os seus fatores 

excludentes.  A abordagem apresenta uma junção entre o art. 94 da Lei nº 4.320/1964 com os 

novos regramentos contidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 

I. Tombamento e classificações do ativo;  

II. Distinção na classificação dos bens; 

III. Definição de ativo e classificação pela natureza da despesa; 

IV. Tombamento; 

V. Elementos do registro analítico; 

VI. Normatização interna do tombamento; 

VII. Classificação contábil do ativo – registro sintético;  

VIII. Substituição de peças (reposição) e incrementos; 

IX. Bens de uso comum do povo, especial e dominical. 

  

3.2.6 - ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO NA VERIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA 

DESPESA, especialmente no ponto nevrálgico do controle patrimonial: a correta diferenciação entre 

as classificações 449052 – Material Permanente e 3.3.90.30 – Material de Consumo. O MCASP 

novamente ganha espaço, pois são tratados os fatores da durabilidade, perecibilidade, 

incorporabilidade, transformabilidade e fragilidade. 

I. Classificação da despesa orçamentária pertinente ao controle patrimonial; 

II. Classificação da natureza da despesa orçamentária na aquisição de bens;  

III. Material permanente x Material de consumo;  

IV. Parâmetros excludentes: análise de casos e empregos específicos;  

V. Exemplificar casos típicos na classificação da despesa; 

VI. Exemplificar através de quadro-síntese para a classificação contábil do ativo, a despesa e do 
registro analítico. 
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3.2.7 - ORIENTAR E PROVER MEIOS PARA FAZER OCORRER EM TEMPO REAL AS ROTINAS 

DE INGRESSO DE BENS e suas peculiaridades, como o recebimento provisório e definitivo 

previstos na Lei de Licitações. Ações de grande importância para a correta gestão patrimonial. 

I. Treinamento;  

II. Recebimento de bens; 

III. Local e valor dos bens recebidos;  

IV. Recebimento provisório;  

V. Assinatura Eletrônica  ou Carimbo de recebimento provisório;  

VI. Vistoria; 

VII. Aceite e recebimento definitivo; 

VIII. Aquisições para distribuição gratuita e premiações;  

IX. Doações recebidas; 

X. Aquisição mediante compra; 

XI. Empréstimo, cessão de uso e afins.  

XII. Geração de números de tombamento. 

 

3.2.8 - ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO EM ETIQUETAGEM DE BENS SUAS TECNOLOGIAS.  

I. Treinamento; 

II. Regras sobre etiquetagem; 

III. Etiquetagem dos bens;  

IV. Regras fundamentais na etiquetagem; 

V. Impossibilidade de etiquetagem; 

VI. Métodos alternativos de etiquetagem; 

VII. Controle da responsabilidade por bens. 

VIII. RFID, beacon, tracker; 

 

3.2.9 - ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO PARA CONTROLE DE USO DE BENS  ATRAVÉS DE 

EMISSÃO DE TERMOS DE RESPONSABILIDADE E TERMOS DE TRANSFERÊNCIA: 

O Termo de responsabilidade é o documento pelo qual a pessoa física ou jurídica, pública ou privada 

assume a responsabilidade formal e imediata pela guarda e conservação do bem. 
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I. Termo de responsabilidade, Emissão, Arquivamento e Atualizações; 

II. Transferência de bens entre unidades administrativas; 

III. Bens adquiridos com recursos vinculados ou próprios;  

IV. Transferência interna de bens adquiridos com recursos vinculados - sugestão de 
procedimentos; 

V. Armazenamento temporário;  

VI. Conserto e reparo de bens. 

 

3.2.10 - ORIENTAR, DAR APOIO TÉCNICO PARA CONTROLE DA DESTINAÇÃO E 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS AO USO DE TERCEIROS E A TRANSFERÊNCIA DA 

RESPONSABILIDADE PELO SEU USO E CONSERVAÇÃO; 

I. Soluções para a alienação de bens; 

II. Empréstimos concedidos, cedência e uso especial de bem público; 

III. Registros e controles; 

IV. Baixas patrimoniais; 

V. Baixa por alienação; 

VI. Doação concedida; 

VII. Venda e aplicação da receita de alienação de bens; 

VIII. Baixa por extravio ou furto; 

IX. Casos especiais de baixa; 

X. Bens inservíveis; 

XI. Sucata. 

 

3.2.11 - CAPACITAR SERVIDORES PARA EFETUAR VISTORIAS TÉCNICAS, OBTER DADOS 

DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, ORIENTAR, DAR APOIO TÉCNICO, PROVER 

MEIOS  PARA O REGISTRO, ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS NA 

VISTORIA,  EMITIR LAUDO COM CÁLCULO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE REPARO, 

REFORMA E CONSERTO BASEADO NO QUE DIZ A LEGISLAÇÃO ATUAL. 

I. Fornecer Valor atual do bem a ser reparado, consertado ou reformado; 

II. Soluções para a alienação de bens; 
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III. Fornecer Relatório Final com Avaliações e Laudos concomitante a ART, com assinaturas de 

corpo técnico apto com a presença de pelo menos 01 Engenheiro especialista em avaliações 

membro do IBAPE(Instituto brasileiro de Avaliações e Perícias)  e ou IBEC (Instituto Brasileiro 

de Engenharia de Custos) ou instituição semelhante. 

3.2.12 – REALIZAR, CAPACITAR, ORIENTAR, PRESTAR APOIO TÉCNICO,  PROVER MEIOS 

PARA INVENTÁRIOS, AVALIAÇÃO INICIAL E REAVALIAÇÕES VISANDO SANAR  

CONVERGÊNCIAS CONTÁBEIS E  ADEQUAÇÕES A NOVA “NBCASP”,  GESTÃO E 

CONTROLE DO INVENTÁRIO FÍSICO PERIÓDICO COM LOCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE 

FERRAMENTA PARA OBTENÇÃO DOS DADOS EM CAMPO DE FORMA ORGANIZADA EM 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E RESPONSÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE LEITURA DE 

QUALQUER PADRÃO DE CÓDIGO DE BARRAS VÁLIDO, CÓDIGO QR2, REGISTRO DA 

IMAGEM DO BEM E SEU GEO POSICIONAMENTO.  REALIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO EM 

OCIOSO OU EXCEDENTE, ANTIECONÔMICO, RECUPERÁVEL, INSERVÍVEL / 

IRRECUPERÁVEL E FORNECER ETIQUETAS PARA TOMBAMENTO DOS BENS. 

I. Atender na íntegra o Anexo 1.A;  

II. O inventário anual, previsto no art. 96 da Lei nº 4.320/1964 

III. Avaliação e mensuração do ativo imobilizado; 

IV. Valor de aquisição e os gastos posteriores com geração de benefícios econômicos futuros; 

V. Avaliação no recebimento de bens em doação; 

VI. Avaliação dos bens de uso comum;(laudos) 

VII. Reavaliação e redução ao valor recuperável; 

VIII. Depreciação, amortização e exaustão; 

IX. Mensuração e reconhecimento; 

X. Determinação da vida útil econômica;(laudo) 

XI. Início, término e continuidade no registro da depreciação; 

XII. Depreciação de bens reavaliados; 

XIII. Bens não sujeitos a depreciação; 

XIV. Bem de natureza cultural; 

XV. Depreciação de imóvel; 

XVI. Métodos de depreciação e exaustão; 
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XVII. Método da soma dos dígitos; 

XVIII. Método das unidades produzidas; 

XIX. Saneamento de SOBRAS FÍSICAS X SOBRAS CONTÁBEIS (COTEJAMENTO); 

XX. Baixas de bens; 

XXI. Registros contábeis da depreciação; 

XXII. Divulgação do imobilizado em notas explicativas; 

XXIII. Classificação dos inventários; 

XXIV. Formalização do inventário analítico (ou periódico); 

XXV. Modelos de termo de abertura e encerramento; 

XXVI. Quadro-síntese sobre o inventário analítico. 

XXVII. Homologar junto ao fornecedor do Software Pré-existente layout para importação e 
exportação de dados; 

XXVIII. Registro de Inventário (localização inicial e anual) com imagem do bem; 

XXIX. Registro do Geo Posicionamento do bem; 

XXX. Registro do Recebimento do bem; 

XXXI. Registro de Avarias em bem; 

XXXII. Registro de Reparos; 

XXXIII. Registro de Vistorias para emissão de laudo para reparos, seguros, avaliações de móveis e 
imóveis e leilões; 

XXXIV. Registro de Imagens para leilão; 

XXXV. Uso das Imagens para: 

Cotação no mercado; 

- Avaliação; 

- Acompanhamento do uso e depreciação; 

- Laudos de Reparos;  

- Saneamento Sobras;  

- Reconhecimento de Bens sem Etiquetas de Tombamento por perda;  

- Reconhecimento de Bens sem Etiquetas de Tombamento impossibilidade de 
emplaquetamento; 

- Cotação de Preços no mercado por produto;  
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- Avaliação de bens conforme NBC 16.10 e NBR 14653-1.2.3.4.5 e 6. 

Orientação e apoio técnico ao Gestor: 

Cabe ao gestor o estabelecimento de regulamentos internos que assegurem uma correta gestão 

patrimonial, e que, para isso, não basta a instituição de um órgão administrativo denominado setor ou 

departamento de patrimônio. Cabe, concomitantemente, a revisão dos processos administrativos, da 

fiscalização e da responsabilização de todos aqueles que se envolvem, direta ou indiretamente, com 

os bens públicos.  

 

3.3 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Migrar todos os dados (informações) inventariados em loco, para o sistema de gestão de controle do 

patrimônio público, com a finalidade de encaminhar as informações que serão necessárias a atender 

aos órgãos oficiais fiscalizadores. 

Atender na íntegra o Anexo 1.A  “ETAPAS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO E 

AVALIAÇÃO” deste TERMO; 

Atender ao cronograma físico financeiro e Plano de Ação conforme processo administrativo nº 

19600/2017 

Os serviços serão executados em 12 (doze) meses a partir da data de emissão da ordem de serviço. 

 

3.4 LAYOUT DA ETIQUETA 

 

Logotipo: área reservada ao logotipo 12 x 12mm.  

Logotipo em preto.  

Material: Poliéster. 

Descrição código de barras: caracteres numéricos > 6 (seis) dígitos.  

Tamanho conjunto de códigos 36 mm.  

Simbologia > código 128 (intercalado 2d5) e outros.  

Descrição alfa: palavra PATRIMÔNIO P.M. ANCHIETA-ES 
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4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E HABILITAÇÃOLIFICAÇÃO TÉCNICA E HABILITAÇÃO 

4.1 HABILITAÇÃO 

4.1.1- Comprovação de aptidão através de ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA para fornecer o 

objeto ora licitado, mediante apresentação de declaração firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou 

privadas que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade da mesma para proceder a prestação 

dos serviços, do objeto ora licitado. 

4.1.2- Comprovante de inscrição do profissional técnico responsável pela execução dos serviços no 

CRA (Conselho Regional de Administração), da região a que estiver vinculada a licitante, que 

comprove atividade relacionada com o objeto do presente Pregão, e sua vinculação com licitante. 

    4.1.2.1- Para fins de assinatura do contrato, caso a licitante vencedora seja sediada em local 

diverso do Espírito Santo, deverá efetuar o registro secundário no CRA. 

4.1.3- Comprovante de inscrição do profissional técnico responsável pela execução dos serviços no 

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), da região a que estiver vinculada a licitante, 

que comprove atividade relacionada com o objeto do presente Pregão, e sua vinculação com 

licitante. 

     4.1.3.1- Para fins de assinatura do contrato, caso a licitante vencedora seja sediada em local 

diverso do Espírito Santo, deverá efetuar o registro secundário no CREA. 

 

4.2 -  EQUIPE TÉCNICA 

4.2.1- Para fins de asinatura do Contrato, a empresa vencedora do certame deverá dispor de equipe 

técnica, conforme quadro de pessoal técnico abaixo, pois o município não dispõe de profissionais 

com capacidade técnica e no quantitativo necessário que possa atender a IN TC 036/2016 no prazo 

determinado.  

 P E S S O A L    T É C N I C O  

 COORDENAÇÃO  

QTD  FUNÇÃO  FORMAÇÃO  

01  

 

Coordenador (a) 

do Projeto 

 

Graduação em Engenharia Civil com registro no CREA, 

especializado em Avaliações e membro do IBAPE e ou IBEC.  

 

01 

Coordenador (a) 

de Treinamentos 

relacionados às 

engenharias 

Graduação em Engenharia Civil ou Mecânica e especialidade em 

Qualidade Total e Sistemas de Gestão em  Processos e 

Treinamentos. 
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01  

Coordenador (a) 

das ações 

administrativas.  

Graduação em Administração com registro no CRA, acrescido de 

Especialização em Gestão Pública ou Gestão de Materiais. 

01  
Coordenador (a) 

das contábeis.  

Graduação em Ciências Contábeis com  registro   no    

CRC, acrescido de Especialização em Contabilidade Pública ou 

Controladoria a Finanças.  

QTD  FUNÇÃO  FORMAÇÃO  

01  
 

Especialistas 

 

 

Especialistas 

Curso Superior de Ciência da Computação ou Sistemas de 

Informação;  

01 
Graduação em Engenharia Mecânica com registro no  

CREA  

01  
Graduação em Engenharia Ambiental com registro no  

CREA  

  

4.2.2-   Para comprovação da equipe técnica, deverão ser encaminhados os seguintes documentos:  

I) relação nominal dos componentes da equipe técnica que estarão envolvidos no 

planejamento, elaboração e realização da Capacitação/Treinamento;      

 II) cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de Empregado 

quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente ou contrato de prestação de 

serviços dos mesmos com a empresa proponente, ou declaração de contratação futura com aceite 

do profissional indicado, comprovando o vínculo de trabalho;     

  III)  declaração, datada e assinada pelo respectivo profissional, com os seguintes dizeres:   

 “Declaro que faço parte da equipe técnico-administrativa da (razão social da empresa/instituição), 

desde ____/____/______, responsabilizando-me pelas informações prestadas nesse currículo”.  

IV) cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de Empregado 

quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa proponente ou contrato de prestação de 

serviços dos mesmos com a empresa proponente, ou declaração de contratação futura com aceite 

do profissional indicado,  comprovando o vínculo de trabalho;     

 
 
4.3 -  EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS 

4.3.1-  As exigências dos profissionais na composição das equipes se fazem necessárias devido aos 

aspectos complexos que o objeto da contratação requer, em especial a metodologia a ser aplicada 

no desenvolvimento/execução dos serviços, devendo os serviços serem executados por 
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profissional(is) devidamente registrado(s) e regularizado(s) nos respectivos Conselhos, ou em outro 

órgão ou instituição devidamente reconhecida, que comprove a qualificação suficiente para execução 

dos serviços especializados.  

4.3.2- O município não dispõe de profissionais com capacidade técnica na área de avaliações  e nem 

quantitativo necessário que possa atender a IN TCEES 036/2016 no prazo determinado.   

4.3.3-  Do Administrador - O Administrador atuará no serviço em questão, mediante atividades que 

são privativas conforme artigos 2º da Lei nº 4.769/1965 e 3º do Regulamento aprovado pelo Decreto 

nº 61.934/1967, quais sejam:  

Capacitação, treinamento e orientação na elaboração de normas, pareceres, relatórios, planos, 

projetos e laudos;  

Capacitação e orientação na realização de processos de controle de bens, pesquisas, estudos, 

análises, interpretações, planejamento, implantação de normas, confecção do relatório final; 

Capacitação e orientação as atividades de chefia ou direção, intermediária ou superior, no 

treinamento, assessoramento e consultoria, cujas atribuições envolvam principalmente, a aplicação 

de conhecimentos inerentes às técnicas de administração patrimonial pública;   

Capacitação, orientação, treinamentos, esclarecimentos, em matérias técnicas dos campos da 

Administração e Organização de Bens.  

Além disso, a presença de um administrador se faz necessária devido a sua atuação em:  

Capacitação e orientação sobre pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, 

implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos de administração geral, como 

administração de recursos materiais, organização, análise métodos e programas de trabalho, 

orçamento, administração de patrimonial e financeira;  

Informações, recursos financeiros e orçamentários; gerir recursos tecnológicos; administrar sistemas, 

processos, organização e métodos; arbitrar em decisões administrativas e organizacionais;  

Capacitação e orientação na elaboração do planejamento organizacional: Analise da organização no 

contexto externo e interno; identificação de oportunidades e problemas; definição de estratégias; 

apresentação de proposta de programas e projetos; estabelecer metas gerais e específicas.  

Realizar controle do desempenho organizacional: Estabelecer metodologia de avaliação; definir 

indicadores e padrões de desempenho; avaliar resultados; preparar relatórios; reavaliar indicadores.  

4.3.4-  Do Contador – O contador atuará no serviço em questão como profissional da área de 

Ciências Contábeis devidamente registrado no CRC com experiência em contabilidade pública , 

exercendo suas atribuições conforme Resolução CFC nº 560/1983 e Resolução CFC nº 1.128/2008, 

1.282/2010, em suas atividades, devido ao grande volume de ações contábeis envolvidas, a 

segurança contábil e aos trabalhos de procedimentos legais para sua execução.  
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Capacitação e orientação contábil em áreas relacionadas à aplicação de normas técnicas contábeis 

aplicadas ao setor público no que diz respeito ao Patrimônio Público, visando promover o 

desenvolvimento do setor de controle e gestão patrimonial,  proferindo orientação aos servidores que 

operacionalizam o recebimento, movimentação, gerenciamento de bens e valores públicos de suas 

atividades.  

Capacitação e orientação na aplicação do conjunto das Normas Brasileiras de Contabilidade 

aplicadas ao setor público, seus conceitos e mensuração, orientação quanto ao registro e divulgação 

de demonstrações patrimoniais, aplicação de técnicas de decorrem da evolução da contabilidade, 

bem como quaisquer procedimentos técnicos de controle patrimonial;  

4.3.5-  Do Engenheiro Civil – O engenheiro civil atuará no serviço em questão como profissional da 

área de Engenharia de Avaliações devidamente registrado no CREA e IBAPE com experiência em 

avaliação de imóveis, exercendo suas atribuições conforme Lei nº 5.194/66, em suas atividades de 

análise, avaliações, vistorias, perícias e divulgação técnica, devido ao grande volume de ações de 

avaliação envolvidas, e aos procedimentos legais para sua execução.  

Capacitação e orientação em áreas relacionadas à aplicação de normas técnicas necessárias para 

emissão de laudo técnico, por meio de metodologia específica onde, dentro dela, destaca-se a 

Norma Brasileira (NBR) 14.653-1 – que foi elaborada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. Nesta norma, o preço do imóvel é estipulado de acordo com os parâmetros e métodos 

para a cotação do valor.  

Capacitação e orientação na aplicação do conjunto das Normas Técnicas de avaliação dos imóveis 

com capacidade de analisar a infraestrutura, patologias, usos do solo, projetos, entre outros.   

Orientar sobre a devida caracterização do bem, levando em conta situações como polos valorizastes 

e desvalorizante, densidade comercial ou residencial, trafego de vias públicas, nível de ruído, 

acessibilidade, transporte público, infraestrutura urbana e etc;  

Capacitação e orientação na organização e classificação correta do padrão construtivo e 

conservação do imóvel para efeito de correta avaliação. 

 4.3.6- Do Engenheiro Mecânico – O engenheiro mecânico atuará no serviço em questão como 

profissional da área de Engenharia de Avaliações devidamente registrado no CREA, com experiência 

em avaliação de máquinas e equipamentos, exercendo suas atribuições conforme Lei nº 5.194/66, 

em suas atividades de análise, avaliações, vistorias, perícias e divulgação técnica, devido ao grande 

volume de ações de avaliação envolvidas, e aos procedimentos legais para sua execução.  

Capacitação e orientação em áreas relacionadas à aplicação de normas técnicas necessárias para 

emissão de laudo técnico, por meio de metodologia específica onde, dentro dela, destaca-se a 

Norma Brasileira (NBR) 14.653-5 – que foi elaborada pela Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas. Nesta norma, o preço da máquina ou equipamento é estipulado de acordo com os 

parâmetros e métodos para a cotação do valor.  

Capacitação e orientação na aplicação do conjunto das Normas Técnicas de avaliação das máquinas 

e equipamentos com foco no tripé metodológico da avaliação, ou seja, método comparativo direto de 

mercado, método de custo e método de renda.   

Orientar sobre a devida caracterização da máquina ou equipamento, levando em conta situações 

como metodologias construtivas e tipo de materiais empregados, levantamentos de anomalias nas 

instalações e sistemas existentes, constatações gerais quanto à integridade do bem, verificação da 

necessidade de reformas e etc.  

4.3.7-  Do Engenheiro Ambiental – O engenheiro ambiental atuará no serviço em questão como 

profissional da área de Engenharia de Avaliações devidamente registrado no CREA, com experiência 

em avaliação do Patrimônio Ambiental, referente ao conjunto de bens naturais ou semi-naturais que, 

exercendo suas atribuições conforme Lei nº 5.194/66, em suas atividades de análise, avaliações, 

vistorias, perícias e divulgação técnica, devido ao grande volume de ações de avaliação envolvidas, 

e aos procedimentos legais para sua execução.  

Capacitação e orientação em áreas relacionadas à aplicação de normas técnicas necessárias para 

emissão de laudo técnico, por meio de metodologia específica onde, dentro dela, destaca-se a 

Norma Brasileira (NBR) 14.653-6 – que foi elaborada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas.  

Capacitação e orientação na aplicação do conjunto das Normas Técnicas de avaliação de recursos 

ambientais, identificação do valor de um recurso ambiental ou do custo de reparação de um dano 

ambiental, observando os valor econômico, valor de uso direto ou indireto, valor de opção e valor de 

existência.   

Orientar sobre a devida caracterização da região, do recurso natural, da metodologia aplicada, do 

campo de aplicação objetivando a identificação do valor dos recursos ambientais e o método a ser 

aplicado.  

4.3.8- Do Analista de Sistemas / Cientista da Computação – O Profissional de informática atuará 

no serviço em questão exercendo suas atribuições nas atividades de configurações dos sistemas de 

informática, instalação e configuração de equipamentos e periféricos, possíveis falhas de 

programação na execução dos trabalhos, e aos procedimentos técnicos para sua execução.  

Será responsável por transferir as tecnologias utilizadas através de software para a CONTRATANTE 

para acompanhamento do projeto de inventário e avaliação; Administrará o banco de dados utilizado 

durante o período de inventário, avaliação e treinamentos. 
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Após a data de corte importará a base de dados recebida da contratante, sem responsável em 

manter sistema estável e disponível para atender todas as ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS descritas no Anexo 1.A deste termo. 

Será responsável pela exportação dos dados  inventariados,  saneados e avaliados para as tabelas 

em layout homologado junto ao fornecedor do software usado pelo Município na 1ª ETAPA DOS 

SERVIÇOS; 

 

4.4 -  VISTORIA TÉCNICA: 

É OBRIGATÓRIO ao licitante visita técnica aos locais onde os serviços serão executados, que 

poderá ser realizada mediante solicitação diretamente à Gerencia Operacional de Administração 

Geral e Serviços, por meio do telefone (28) 3536-3690 ou pelo e-mail: 

renato.tavares@anchieta.es.gov.br. 

As visitas poderão ser agendadas para os dias de segunda á sexta-feira, no horário das 13h00min ás 

17h00min, quando uma pessoa indicada pelo Secretário Municipal de Administração, conduzirá o(s) 

representante(s) da(s) empresa(s) aos locais em que serão realizados os serviços.  

Realizada a visita técnica, o licitante deverá, para fins de qualificação técnica, apresentar Declaração 

de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais, para o cumprimento 

das obrigações, bem como edital e seus ANEXOS, e que conhece todos os aspectos peculiares à 

execução dos serviços de que trata o presente edital, nada podendo futuramente alegar para 

justificar os preços propostos, devendo a declaração ser assinada pelo representante da empresa.  

 

4.5- PROVA DE CONCEITO 
A prova de Conceito é uma forma da CONTRATANTE,  aferir se a empresa vencedora do pregão 

tem realmente a capacidade de executar OBJETO DO CONTRATO; 

Diante da Comissão de Patrimônio a vencedora irá realizar a prova de conceito descrita no ANEXO 
1.C 
 
 
5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:   
 

DESCRIÇÃO  

    M E S E S      

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  

Diagnóstico / Planejamento  X                        
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Estruturação e implantação 

dos  

procedimentos e Sistemas de 

Gestão Patrimonial e 

inventário e avaliação 

X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Treinamento   X  X  X  X  X  X    X          

Inventário ou vistorias físicas  
  X  X  X  X           

Conciliação (cotejamento)   
          X  X            

Avaliação dos bens               X X   X       

Laudos/Relatório Final  

migração dos dados para 

sistema de controle 

patrimonial 

   X X  X  X  X  X  X   X X X  X  

 

6. DOS VALORES PARA GESTÃO DAS CLASSES CONTABÉIS 

CÓDIGO CONTÁBIL:  Código Referente a conta contábil conforme nova NBCASP que o bem se 

enquadra; 

TÍTULO: Título da classe contábil NBCASP; 

MIN e MAX: quantidades mínima e máxima que podem ser contratadas pela LICITANTE, conforme 

quantidade real existente em seu patrimônio, valores também correspondem às quantidades  mínima 

e máxima para efeito de registro de preço em ATA; 

QTD ATUAL: Quantidade atualmente existente na base de dados da LICITANTE; 

VLR UNIT: Valor mínimo a ser praticado pelo fornecedor; 

VALOR TOTAL: Valor total (VLR UNIT * QTD ATUAL)  

VALOR GLOBAL: Valor total dos Serviços 

 
QUADRO PREENCHIMENTO DE PREÇOS 
 
DIAGNÓSTICO 

00044566   DIAGNÓSTICO SETOR DE 
PATRIMÔNIO 

1 

 
 
QUANTITATIVOS CLASSES CONTÁBEIS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QTD 

00044560  BENS IMÓVEIS 1000 

00044561  BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 59500 



 

     MUNICÍPIO DE  
      ANCHIETA/ES 

          

         MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES)  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 
 

  

 

          
 

 

  

   

 

 

  

 
Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 

 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregão.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

 
 
TREINAMENTOS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QTD 

00044555  TREINAMENTO AVALIAÇÃO DE 
AUTOS VEÍCULOS 

4 

00044557  TREINAMENTO AVALIAÇÃO DE 
BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 

4 

00044554  TREINAMENTO AVALIAÇÃO DE 
BENS IMÓVEIS 

4 

00044556  TREINAMENTO AVALIAÇÃO DE 
BENS INFRAESTRUTURA 

4 

00044558  TREINAMENTO FORMAÇÃO EM 
VISTORIADOR  

4 

 
LAUDOS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QTD 

00044562  LAUDOS VEÍCULOS E MÁQUINAS 
PESADAS 

200 

00044563  LAUDOS BENS IMÓVEIS 1600 

 

 

6.1 - Cronograma de pagamento será realizado da seguinte forma:  

20% do valor, após concluido primeira etapa do anexo 1.A; 

30% do valor, após concluído segunda etapa do anexo 1.A; 

50% do valor, após concluído terceira etapa do anexo 1.A; 

 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABLIDADE DA CONTRATADA6. OÇ 

Acatar a fiscalização do serviço contratado, levado a efeito por pessoa designada pela 

contratante para acompanhar a execução do contrato e cujas solicitações deverão ser atendidas 

prontamente, bem como comunicar à contratante quaisquer irregularidades detectadas; 

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seu empregado uma vez que não existe, no caso, vínculo empregatício deles com a 

contratante; 

Responsabilizar-se pelas eventuais despesas necessárias à execução do serviço solicitado, qualquer 

que seja o valor; 

7.1  Disponibilizar “site” para  gestão e monitoramento do inventário e avaliação a ser utilizado da 

data de corte até a exportação final para o sistema utilizado pelo município;SISTEMAS ENSINO, ST 
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O acesso ao site e possíveis customizações da solução tem como objetivo de testar e adaptar a 

solução as exigências para cumprir na íntegra as ETAPAS DE EXECUÇÃO - Anexo 1.A. 

Todo processo de importação e exportação de dados, configuração, parametrização, integrações e 

possíveis customizações da solução é de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

A Disponibilização do site não terá custos de instalação e manutenção para a CONTRATANTE, 

sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com servidores, gadgets para 

coletar dados e qualquer outra tecnologia utilizada pela CONTRATADA ; 

7.2  O Acesso ao sistema de ensino (EAD), Fórum de Discussão de Gestão Patrimonial na etapa 

de implantação inicial deverá apresentar as seguintes características: 

I. Disponibilização da Plataforma de Ensino (EAD) 

II.  Disponibilização do Fórum  de discussão  para consulta e  Discussão sobre a metodologia e 

execução dos serviços; 

III. Disponibilização do Site para Gestão e Monitoramento do Inventário e disponibilização de 

coletores de dados;  

IV. Publicação e configuração de todos os sistemas e ou microservices de ensino a distancia, fórum 

de discussão, gestão patrimonial; 

7.3  Configuração das regras do sistema com base nas Estrutura Administrativa e plano de 

logística; 

  Garantia: A licitante que for contratada garante que o site disponibilizado e demais 

tecnologias correspondem às especificações por ela ofertadas ATENDE NA ÍNTREGRA O Anexo 

1.A ETAPAS DE INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO, e para tal envidará todos os esforços para sanar 

possíveis falhas e/ou substituí-los por outras ferramentas, para garantir o atendimento às referidas 

especificações. No caso de futura execução dos serviços a licitante prestará garantia de 5% do valor 

do contrato atendendo ao  Art. 56 parágrafo 1º da Lei 8666/93. 

7.4   Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

7.5 Gerenciar e manter, com recursos e meios próprios, as pessoas prestadoras de serviços, 

arcando com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura; 

7.6   Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários e fiscais resultantes da execução do 

Contrato; 

7.7  Iniciar as atividades no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do início de vigência 

do contrato e emissão da referida ordem de serviço; 
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7.8  Manter os empregados quando necessário, durante o horário de trabalho nas dependências 

da Prefeitura ou em outras unidades da prefeitura devidamente identificados mediante uso 

permanente de crachá, a ser fornecido pela CONTRATADA; 

7.9  Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 

CONTRATANTE; 

7.10 Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

7.11 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

7.12  Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório; 

7.13 Comunicar a Prefeitura de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes 

verificada no curso da execução contratual; 

7.14 Executar os serviços no prazo determinado; 

7.15 Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros no cumprimento e 

execução dos serviços; 

7.16 Realizar reuniões técnicas junto à equipe do CONTRATANTE para a customização dos 

sistemas às especificações deste edital; 

7.17 Manter sigilo das informações obtidas.  

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTEA CONTRATANTE 

I.         Prestar informações à contratada que garantam o bom andamento dos trabalhos; 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 

Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos 

04.122.002.2.017 

Gestão e Regularização do 

Patrimônio Público 

3.3.90.39.05 

Serviços Técnicos 

Profissionais 

 

1.000.0001 

(Recursos Ordinários) 

1.604.0001 

(Royalties) 
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II.     Acompanhar o desenvolvimento das atividades, podendo solicitar ao representante da 

contratada, quando necessário, possíveis adequações na prestação dos serviços; 

III.     Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei Federal no 8.666/93; 

IV.     Notificar à contratada, formal e tempestivamente, todas as irregularidades observadas no 

decorrer da prestação dos serviços; 

VI.      Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados no contrato, mediante apresentação da 

nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, no prazo pactuado. 

 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATOGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da emissão da ordem de 

serviço.  

 

11.CONDIÇÕES DE PAGAMENTOÇ 

 O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Prefeitura de 

Anchieta-ES (PMA) do(s) documento(s) fiscal(is) hábil(eis), bem como os documentos de 

regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, sem emendas ou rasuras. 

Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o processamento e 

pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após a respectiva apresentação.   

a) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

b) Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as 

exigências do Edital, com apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente 

atestadas pela Secretaria responsável, as mesmas serão encaminhados para o 

processamento.  

c) Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância 

impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, sendo 

que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, 

devidamente corrigido;  

d) O Município de Anchieta-ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas 

obrigações. 

e) O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária;  
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12. PENALIDADESN 

A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, 

sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei 

nº 8.666/1993, conforme o disposto:  

I. ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não 

gerem prejuízo para o Município de Anchieta; 

 

II. MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) 

dias, incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de descumprimento do prazo 

estipulado para a entrega do(s) produto(s), que será calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x 

D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de 

dias em atraso;  

 

III. MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor global da 

contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) serviços(s), 

aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;  

IV.     SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o 

Município de Anchieta por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa em fornecer o(s) 

serviços(s); 

V.       DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa, 

por um período de 2 (dois) anos.  

VI.     Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

VII.       As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após a 

devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

VIII.   A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento ou 

por publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa;  

IX.       O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei 

nº 8.666/1993;  
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X.         A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito do 

Município de Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação. 

XI.       Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.  

XII.     O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata de 

Registro de Preços e/ou quando sofre as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da 

Lei nº 10.520/2002. 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO  

Fica designado para fiscal do contrato o Senhor José Claudio das Neves Pinto e o Senhor Luciano 

Paulini Barone como substituto imediato. 

Fica designado como Gestor do Contrato o Senhor Ranto Ribeiro Tavares. 

Fica designado a Comissão Municipal de Avaliação de Patrimônio Mobiliário e Imobiliário (designada 

pelo decreto Nº 20 de 22 de Fevereiro de 2017, para acompanhamento e recebimento definitivo dos 

trabalhos realizados).   

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS2. D 

A presente descrição dos serviços tem por finalidade estabelecer condições para melhorar o 

desempenho da Gestão da Prefeitura e seus Entes, para adequação desta Instituição Municipal às 

atuais exigências impostas, notadamente no tocante ao planejamento, a transparência, ao controle e 

a responsabilização dos gestores, que exigem assessoria de nível altamente especializado, que 

tenha competência para analisar a situação existente e conceder programas de revisão de processos 

e rotinas do setor contábil e financeiro, para se adaptar com a rapidez aos novos requisitos. 

Cumpre salientar que, se porventura alguma situação não prevista neste termo ocorrer, todas as 

consequências de sua existência serão regidas pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, bem como pelas legislações pertinentes ao tema. 

Compõem esse termo os seguintes anexos; 

 

Anexo 1.A – Etapas de Execução dos Serviços. 

Anexo 1.B – Planilha de Composição de Custo.   

Anexo 1.C – Prova de conceito. 

Anexo 1.D – Plano de ação móvel e imovel 
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ANEXO 1.A 

DAS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO 

 

A execução dos serviços abaixo contratados serão estruturada em três etapas.  

1. Diagnóstico e Planejamento dos Trabalhos; 

2. Treinamento e capacitação; 

3. Disponibilização de Acesso a Plataforma EAD; 

4. Disponibilização de Acesso ao  Fórum de Discussão; 

5. Disponibilização de Acesso ao Site de Gestão e Monitoramento do Inventário e avaliação 

6. Definição do nº de Equipes de trabalho em campo; 

7. Definir modelo das plaquetas a ser utilizado; 

8. Definição da Data de Corte; 

9. Trabalhos de Campo; 

10. Conciliação dos dados, ajuste inicial a valor justo, disponibilização da planilha de migração no 

formato estabelecido no TR. 

11. Emissão de laudos de Avaliação; 

12. Emissão de relatório final com emissão de ART. 

 

1- ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, TREINAMENTO E PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 

 

I. Diagnóstico do Setor de Patrimônio do Município; 

II. A Contratada detalhar cronograma de capacitação dos agentes envolvidos neste 

projeto como vistoriadores e demais cursos; 

III. A Contratada disponibilizar acesso a Plataforma EAD através de senhas aos 

agentes indicados pela contratante e definir data para inicio dos treinamentos.  

IV. A Contratada disponibilizar acesso e orientar os agentes a utilizarem o Fórum de 

Discussão, com os temas previsto no termo de referência; 

 

V. A Contratada deverá disponibilizar acesso ao “site” de Gestão e Monitoramento do 

Inventário e avaliação que será utilizado durante o período de inventário e 

avaliação até a exportação para o sistema utilizado pelo município; 

VI. Definir a quantidade de equipes e a quantidade média diária de bens inventariados 

por equipe, visando mensurar o tempo a ser gasto para o inventário de 59.500 

bens móveis e intangíveis e 1000 imóveis; 



 

     MUNICÍPIO DE  
      ANCHIETA/ES 

          

         MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES)  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 
 

  

 

          
 

 

  

   

 

 

  

 
Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 

 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregão.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

VII. Cadastramento/alimentação dos dados levantados em ambiente tecnológico com 

as tabelas de unidades administrativas, instalações, endereços, siglas, etc., 

visando à realização da carga dos dados no sistema de controle de patrimônio 

com sua localização e respectivo responsável; 

VIII. Aprovar modelo de etiqueta a ser utilizado e regras de etiquetagem; 

 

1.1 -   PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NA EXECUÇÃO DA ETAPA 1 

Na Etapa 1, deverão ser adotados no mínimo os procedimentos a seguir, visando o adequado 

planejamento dos trabalhos: 

I. Identificação e análise da estrutura organizacional e da localização das sedes e das 

unidades organizacionais e setores dos órgãos e entidades contratantes, participantes 

deste projeto; 

II. Definição com a Contratada o que é considerado material permanente e que deverá 

ser inventariado, assim como eventuais bens e/ou materiais que não deverão ser 

inventariados, sem prejuízo das normas e orientações técnicas; 

III. Conhecimento e análise da legislação e normas relacionadas ao patrimônio, bem 

como quanto às normas internas adotadas pela Contratada; 

IV. Previsão de possíveis dificuldades na realização dos serviços descritos e propostas de 

soluções adequadas ao atendimento das necessidades; 

V. Identificação e solicitação da documentação e/ou arquivos de banco de dados 

necessários para realização do trabalho, entre eles os últimos inventários/listagem de 

bens patrimoniais atualizados até a data de início dos trabalhos de campo, cabendo à 

Contratada formatá-los da melhor forma que seja possível garantir a proficiência e a 

correção do serviço, para atendimento às necessidades e expectativas da 

Contratante; 

VI. Recebimento do layout da planilha de migração dos dados para o sistema de controle 

de patrimônio utilizado pelo Contratante; 

VII. Importação da planilha contendo a relação de todos os bens cadastrados na base 

dados do sistema de controle patrimonial do município; 

VIII. Fornecimento, por parte da Contratante, das informações relativas aos endereços das 

unidades, bem como da relação dos setores, além da relação dos bens do controle 

patrimonial disponível, informações essas imprescindíveis para o início dos trabalhos 

de campo; 
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IX. Criar Cadastro eletrônico com possibilidade de geo localização e visualização em 

mapa das secretarias, departamentos, setores e espaço físico (salas que contem os 

bens) e respectivos responsáveis informados no item anterior; 

X. Criar Cadastro eletrônico dos bens patrimoniais da base dados recebida da 

Contratante; 

XI. Disponibilização do direito a acesso a “site”, dando acesso em tempo real, às bases de 

dados e informações produzidas durante a execução do trabalho, de modo a permitir à 

contratante o acompanhamento de seu desenvolvimento; 

XII. Cadastro de todos os usuários do Fórum de Discussão; 

XIII. Matrícula e direito a acesso a plataforma EAD de todos os agentes selecionados para 

treinamento pela contratante; 

XIV. Identificação, com o Gestor do Projeto, das prioridades definidas pelo Contratante; 

XV. Indicação formal do Coordenador do Projeto ou Comissão que deverá relacionar-se 

com a contratante e ser o responsável pelo planejamento e coordenação presencial 

de todas as etapas e atividades do projeto, bem como responder oficialmente por 

quaisquer demandas dos envolvidos; 

XVI. Definição e apresentação do cronograma detalhado das atividades previstas, 

conforme prioridades definidas, e definição dos recursos necessários para cada 

atividade; 

XVII. Descrição detalhada das técnicas que serão utilizadas para operacionalização de 

tombamentos, levando em consideração as dimensões, materiais de fabricação, e 

suas fragilidades e finalidades, e formatos dos bens, o material de fixação, locais e 

formas de emplaquetamento e a forma de identificação que será utilizada para os 

bens nos quais não seja possível a fixação de plaqueta de identificação; 

XVIII. layout aprovado das plaquetas e definição da quantidade a ser fornecida pela 

contratada. 

 

1.2 -  PRODUTOS GERADOS NA ETAPA 1: 

Ao final da Etapa 1 deverá ser disponibilizado o  Plano de Execução do  Objeto, a ser aprovado pela 

Contratante, contendo: 

I. Cronograma detalhado de atividades; 

II. Quantidade de equipes e produção esperada; 

III. Descrição da metodologia operacional e das técnicas utilizadas para realização das 

atividades; 
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IV. Descrição dos meios que serão utilizados para garantir a mensuração, o controle e o 

acompanhamento dos serviços realizados; 

V. Matriz de responsabilidade da equipe; 

VI. Indicação formal do responsável pelo gerenciamento do projeto, por parte da 

Contratada, disponível presencial e integralmente à Contratante durante os períodos 

de desenvolvimento dos trabalhos, bem como para as reuniões e compromissos 

agendados; 

VII. Disponibilização, de forma detalhada, dos métodos, critérios e cálculos utilizados para 

realização do ajuste inicial a valor justo, assim como os métodos, critérios e 

estimativas utilizadas para determinação da vida útil remanescente; 

VIII. Cumprimento de todos os requisitos elencados nesta etapa, com celeridade, 

eficiência, qualidade, correção e nos respectivos prazos. 

IX. A apresentação deste Plano de Execução do Objeto é condição obrigatória para início 

da Etapa 2. 

X. Acesso ao Cadastro eletrônico de toda a Estrutura Administrativa do Município, 

organizada e estruturada com respectivos responsáveis, possiblidade de 

representação em mapa e emissão de relatórios; 

XI. Acesso através do “site” de Gestão e Monitoramento do Inventário e Avaliação ao 

Cadastro eletrônico dos bens existentes na base de dados do município na data de 

corte, permitindo o tombamento de novos bens adquiridos no período de inventário e 

avaliação; 

XII. Modelo de plaquetas aprovadas e regras de etiquetagem definidas; 

XIII. Servidores Matriculados e aptos a usarem a plataforma EAD; 

XIV. Treinamentos de Vistoriador, Avaliação de Bens Móveis e Intangíveis, Avaliação de 

Bens Imóveis, Avaliação de Infra Estrutura parte teórica concluída 

 

2 -  ETAPA 2: TRABALHOS DE CAMPO  

I. Esta etapa consiste nos serviços de campo a serem executados “in loco” por tantas equipes 

técnicas quantas forem necessárias para cumprimento dos serviços corretamente, 

eficientemente e nos prazos estabelecidos. 

II. Nesta etapa a contratada deverá executar os seguintes serviços, visando ao atendimento do 

objeto da contratação, entre os demais elencados, de acordo com o planejamento proposto, 

aprovado pela contratante, quais sejam: 
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III. Utilização de tecnologia para coletar dados, através de gadget (smartphone, tablet, palm, 

coletor de dados) portátil  com scanner para leitura de código de barras com capacidade para 

armazenamento de dados local, operação online ou offline, registro de imagens e obter geo 

localização, com o intuito de coletar de forma automatizada as informações em campo;   

IV. Treinamento Prático dos Funcionários matriculados nos cursos e treinamentos contratados; 

V. Inicialmente todos os bens cadastrados na base de dados recebida na data de corte 

receberão o STATUS DE <INICIAL> 

VI. Localização física “in loco”, identificação detalhada e cadastramento dos dados dos bens no 

banco de dados da contratada, compreendendo os bens móveis permanentes 

VII. Avaliação do estado de conservação e utilização dos bens localizados, classificando-os em 

escala pré-definida: sucata, ruim, regular, bom e ótimo, registro fotográfico e geo localização 

atual do bem; 

VIII. Emplaquetamento dos bens localizados com etiquetas/plaquetas utilizando tecnologia de 

código de barras, atendendo às especificações da contratante; 

IX. Definição da vida útil remanescente para cada bem, mensurada em meses; 

X. Os bens que possuírem plaqueta de identificação “TOMBAMENTO”, e o mesmo estiver na 

base de dados da <ORGÃO PÚBLICO>, será feito um novo Emplaquetamento e este bem 

receberá STATUS DE <CONCILIADO>;  o tombamento inicial será armazenado como 

TOMBAMENTO ANTERIOR, ; 

XI. Os bens que NÃO possuírem plaqueta de identificação “TOMBAMENTO”,  será feito um novo 

Emplaquetamento e este bem receberá STATUS DE <INCORPORADO> e não possuirá um 

número de TOMBAMENTO ANTERIOR. Após o termino do Serviços em Campo, no 

saneamento de sobras, estes bens voltarão a ser tratados, podendo receber STATUS DE 

<CONCILIADO> e consequentemente receberá um TOMBAMENTO ANTERIOR do bem 

utilizado como referência no saneamento de sobras; 

XII. Emissão de um Termo de Responsabilidade com fotos para cada unidade organizacional ou 

setor, contendo todos os bens móveis permanentes localizados e inventariados na unidade 

organizacional ou setor, identificando e colhendo assinatura do servidor responsável pela 

unidade organizacional ou setor. 

XIII. Emissão de um Selo de Tombamento para cada unidade organizacional ou setor, contendo 

Secretaria, Departamento, Setor, Nome do Espaço Físico(sala), nome do responsável e 

quantidade de bens, a ser afixada no lado de dentro da porta após o termino do tombamento 

do Espaço Físico. 
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XIV. Fornecer etiquetas conforme modelo aprovado;Recebimento, Cadastro e TOMBAMENTO 

de novos bens adquiridos no período de Inventário; 

 

2.1 – PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NA EXECUÇÃO DA ETAPA 2 

I. Na localização física e identificação dos bens deverão ser observadas suas características 

principais e os dados fundamentais para a perfeita identificação de cada bem, de modo a 

possibilitar a correta alimentação dos dados no sistema de controle de patrimônio, em 

consonância com as disposições contidas na legislação patrimonial, normativos técnicos 

vigentes e demais condições específicas. 

II. O elenco de atividades necessárias nessa etapa abrange, dentre outros os seguintes 

aspectos: 

III. Antes do início dos trabalhos de campo, as informações relativas aos bens patrimoniais do 

deverão ser carregadas no equipamento que será utilizado pelos técnicos de campo, de 

modo a permitir ao inventariante questionar o responsável pelo setor da existência de bens 

não encontrados. Os procedimentos de campo somente poderão ser iniciados após essa 

etapa; 

IV. O Levantamento geral deverá ser realizado em todas as dependências e locais indicados no 

período de planejamento, de forma a identificar todos os bens existentes, as respectivas 

localizações e agentes responsáveis; 

V. Nos casos de bens elencados abaixo, não poderá ser realizado o cadastramento e 

tombamento: 

VI. Bens existentes no recebidos por meio de convênios em execução, com registro patrimonial 

específico; 

VII. Bens de propriedade de terceiros, tais como bens alugados ou de propriedade dos servidores; 

VIII. Bens cujo controle não será realizado por meio de tombamento. 

IX. Descrição detalhada dos bens localizados, mediante a inserção de informações precisas, tais 

como: identificação do fabricante, incorporações, marca, modelo, nº de série, tipo, 

capacidade, dimensão, motorização, equipamentos periféricos, caracterização da parte 

elétrica, data de fabricação e outras características que se fizerem necessárias, de modo a 

permitir a perfeita identificação destes. 

X. Registro Fotográfico do bem e Foto da etiqueta afixada no bem bens móveis;  

XI. Registro Fotográfico do bem (frente, laterial direita, lateral esquerda, traseira)e Foto da 

etiqueta afixada no bem nos veículos de tração mecânica; 
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XII. Registro da atual geo localização do bem; 

XIII. A impossibilidade de identificar qualquer uma das características fundamentais deverá ser 

devidamente justificada e registrada em relatório específico, a ser anexado ao termo de 

responsabilidade, com as devidas anotações e observações necessárias para tratamento 

posterior; 

XIV. Emplaquetamento dos bens localizados por meio de etiqueta/plaqueta na forma identificada 

aprovada na 1º ETAPA, com tecnologia de código de barras, a ser fornecida pela 

contratada. 

XV. Durante a fixação das plaquetas, os técnicos deverão ter precaução, a fim de que não 

provoquem defeitos estéticos, técnicos, estruturais, funcionais, entre outros, nos bens, tais 

como manchas, arranhões, rachaduras, rupturas, rasgões, quebra, danificação de partes 

frágeis, interferências magnéticas ou eletrônicas, obstrução de números de série e afins, 

obstrução de monitores e visores, dentre outros. 

XVI. Para os bens ou materiais considerados pela Contratante como objeto dos serviços 

contratados que, por suas características físicas ou pela sua finalidade, não puderem ser 

emplaquetados, deverá a Contratada atribuir número de patrimônio aos mesmos e preparar 

um catálogo identificando detalhadamente todos os bens que não puderam receber 

plaquetas. Neste catálogo deverá constar a descrição detalhada do bem e deverá ser afixada 

junto a sua descrição detalhada a plaqueta com o número de patrimônio atribuído a cada 

bem. 

XVII. No caso específico da pasta da Educação, os bens cadeiras e mesas escolares serão 

realizados tombamentos físicos. 

XVIII. Emissão e conferência dos Termos de Responsabilidade com opção de impressão da(s) fotos 

para certificação e assinatura da carga de bens, os quais deverão ser impressos e assinados 

pelo responsável pela carga (servidor responsável pela unidade organizacional ou setor onde 

o bem está localizado) e pelo técnico que realizou o levantamento, imediatamente após a 

conclusão do levantamento dos bens nos respectivos locais, devendo o técnico da contratada 

aguardar a conferência e assinatura do responsável.  Para tal, deverá ser designado ao 

menos um servidor público de cada sala para acompanhar os colaboradores da Contratada 

durante a realização dos serviços, sendo recomendável designar mais de um servidor para 

tal, se necessário, visando agilizar os trabalhos de conferência dos Termos de 

Responsabilidade. 

XIX. Na emissão do Termo de Responsabilidade deverá constar assinatura do agente responsável 

pela guarda e utilização dos bens, em observância à estrutura organizacional e hierarquia. 
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XX. Possiblidade de consulta dos Termos de Responsabilidade, pela comissão e pela gerencia de 

patrimônio e pelos responsáveis via site de Gestão e Monitoramento do Inventário e 

Avaliação; 

XXI. Disponibilizar em tempo real de execução dos serviços, através de relatórios e consultas, de 

forma online a produtividade diária das equipes e em até 24 horas os locais onde não houver 

conexão celular; 

XXII. Geração de relatórios, em tempo real e acesso online via internet, para análise crítica dos 

itens levantados, possibilitando elaboração de relatórios específicos relacionados aos itens 

localizados pertencentes a outros setores ou não cadastrados, entre outras situações 

detectadas; 

XXIII. Principalmente na etapa de identificação, a Contratada deverá ter cuidados especiais 

aplicáveis aos bens frágeis, quebradiços e de outras características especiais, bem como 

com objetos artísticos, vítreos, instrumentos musicais, aparelhos eletrônicos, entre outros que 

requeiram cuidados e técnicas específicas, cabendo à Contratada, obviamente, os mesmos 

cuidados durante as demais etapas dos trabalhos objeto deste instrumento;  

XXIV. Quanto à identificação de máquinas e equipamentos médicos/hospitalares e de laboratório, 

deverão ser adotados cuidados especiais aplicáveis, levando em conta inclusive aspectos 

específicos de saúde e limpeza pertinentes, interferências magnéticas, dimensões 

pontiagudas ou cortantes dos meios de identificação, entre outros elementos que ensejem 

cuidados especiais e técnicas específicas para a etiquetação desse tipo de equipamento. 

XXV. Fornecer etiquetas para as equipes e gerenciar as sequencias das mesmas de forma a se 

cumprir a sequência numérica; 

XXVI. Utilização em aula prática das ferramentas de vistoria, inventário e avaliação; 

XXVII. Capacitação através de aulas práticas em campo dos funcionários matriculados nos cursos 

ministrados 

2.2 -  PRODUTOS GERADOS NA ETAPA 2: 

Ao final da Etapa 2 deverão ser disponibilizados os seguintes produtos: 

I. Bens emplaquetados com tecnologia de código de barras; 

II. Catálogo dos bens que não puderam receber plaqueta de identificação; 

III. Bens devidamente identificados e cadastrados no banco de dados da Contratada; 

IV. Estado de conservação e utilização de cada bem localizado, classificado em escala pré-

definida pela Contratante: sucata, ruim, regular, bom ou ótimo; 

V. Vida útil remanescente definida para cada bem, mensurada em meses; 
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VI. Termos de Responsabilidade devidamente conferidos e assinados pelos agentes 

responsáveis por cada Unidade Organizacional ou Setor e pelo técnico responsável pelo 

levantamento; 

VII. Espaços Físicos devidamente selados conforme requisitos desta etapa; 

VIII. Cumprimento de todos os requisitos elencados nesta etapa, com celeridade, eficiência, 

qualidade, correção e nos respectivos prazos. 

IX. Acesso ao sistema de Gestão de Inventário, com possiblidade de emissão de relatórios dos 

bens já inventariados, emissão de termos de transferência via internet; 

X. Funcionários capacitados a realizarem o inventário e vistorias de bens móveis, imóveis e de 

infraestrutura. 

 

3 -  ETAPA 3:  CONCILIAÇÃO DOS DADOS, AJUSTE INICIAL A VALOR JUSTO, 

DISPONIBILIZAÇÃO DA PLANILHA DE MIGRAÇÃO 

Esta etapa consiste na realização da conciliação dos dados obtidos por meio do levantamento 

físico com as informações presentes no banco de dado (relatório) do setor de patrimônio da 

Contratante, o ajuste inicial a valor justo, a emissão de relatórios, bem como a elaboração do arquivo 

de migração dos dados para o sistema de controle de patrimônio, abrangendo os seguintes 

aspectos: 

I. Realização da conciliação dos dados obtidos durante o levantamento dos bens com os 

registros presentes nos bancos de dados de controle patrimonial dos Órgãos, de modo a 

permitir a correspondência entre os dados coletados durante os serviços de campo com os 

dados constantes no controle patrimonial do Contratante; 

II. Emissão de Relatórios contendo a relação dos bens conciliados (bens localizados que 

constem nos inventários/listagens de bens), das sobras físicas (bens localizados que NÃO 

constem dos inventários/listagens) e das sobras de inventário (bens não localizados que 

constem dos inventários/listagens); 

III. Emissão de Relatório de bens encontrados que pertençam a outros e não transferidos para o 

Contratante; 

IV. Ajuste inicial a valor justo, que consistirá na definição de valor justo para cada item na data da 

avaliação. De acordo com a Resolução CFC nº 1.367/2011 o valor justo é o valor pelo qual 

um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a 

isso, em uma transação sem favorecimentos.  
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Nestas avaliações para definição do valor justo deverão ser observadas as diretrizes e 

normas emitidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 14.653), além do 

exposto  na NBCT  SP  16.10  –  Avaliação  e Mensuração de Ativos e Passivos  em Entidades do 

Setor Público  e demais Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis. 

 

3.1 -  PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NA EXECUÇÃO DA ETAPA 3 

I. Durante a Etapa 3 deverão ser adotados no mínimo os procedimentos a seguir: 

II. Deverão ser emitidos relatórios com demonstração dos desvios existentes nos registros de 

cada unidade organizacional, em confronto com as informações obtidas no levantamento 

físico, indicando: bens localizados em conformidade com os registros, bens não localizados 

constantes dos registros, bens localizados não constantes dos registros, dentre outras 

informações; 

III. Na conciliação dos dados, deverá ser adotado um controle de qualidade, de forma a 

identificar, para cada item físico, uma correspondência nos relatórios de controles físicos 

existentes nos órgãos/entidades (inventários/listagens de bens móveis), apurando-se as 

possíveis inconsistências; 

IV. Para os bens localizados sem plaqueta de identificação patrimonial, a contratada ira compará-

los com os bens constantes no relatório de bens previamente disponibilizado pela 

Contratante, verificando a possibilidade de compatibilização dos mesmos com os “não 

encontrados”; 

V. Realizar as avaliações, pesquisas de preço, cálculos e demais procedimentos necessários 

para ajuste inicial do valor dos bens ao valor justo; 

VI. Dessa forma, o valor justo dos bens inventariados deverá ser determinado com referência a 

preços cotados em mercado ativo e líquido, aplicando procedimentos que levarão em conta o 

estado de conservação do bem e o seu preço estimativo de mercado, mediante cotação junto 

a fornecedores  de bens idênticos ou similares, considerando seu preço à vista. 

VII. Imediatamente após a validação dos dados apresentados na conciliação das informações, a 

Contratada ira iniciar o procedimento de geração dos arquivos de migração; 

 

3.2 -  PRODUTOS GERADOS NESTA ETAPA: 

Ao final da Etapa 3 deverão ser disponibilizados os seguintes produtos: 

I. Relatórios impressos, encadernados e assinados pelo responsável técnico da empresa 

contratada e em meio digital contendo as imagens e geo localização organizado conforme a 

Estrutura Administrativa e respectivos responsáveis e suas cargas de bens, com possibilidade 
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de pesquisas, contendo a relação dos bens conciliados (bens localizados que constem nos 

inventários/listagens de bens), das sobras físicas (bens localizados que NÃO constem dos 

inventários/listagens) e das sobras de inventário (bens não localizados que constem dos 

inventários/listagens). Portanto, deverão ser gerados ao menos os seguintes relatórios ao 

final dos trabalhos de conciliação. 

II. Listagem de bens localizados no levantamento físico e que já constavam no banco de 

dados/relatório de bens do  controle  patrimonial do órgão ou entidade, contendo os seguintes 

dados: 

III. Número de Patrimônio atual: Informar o novo número de patrimônio atribuído pela empresa 

nos trabalhos de levantamento físico  a cada bem ou para cada lote, quando o controle 

adotado for por lotes; 

IV. Número de Patrimônio anterior: Informar o número de patrimônio utilizado (em vigor) até a 

data da realização do levantamento físico pela empresa, quando estiver disponível; 

V. Descrição do Bem: Informar descrição detalhada do bem, além de dados como a identificação 

do fabricante, incorporações, marca, modelo, nº de série, tipo, capacidade, dimensão, 

motorização, equipamentos periféricos, caracterização da parte elétrica, data de fabricação, 

sempre que tais dados estiverem disponíveis e outras características que se fizerem 

necessárias; 

VI. Localização do bem: Informar em qual unidade organizacional ou setor o bem está localizado, 

identificando adequadamente cada unidade organizacional ou setor; 

VII. Valor do bem constante no relatório físico: Informar o valor constante no banco de dados de 

controle patrimonial previamente disponibilizado pelo órgão ou entidade para início dos 

trabalhos de campo; 

VIII. Estado de Conservação: Informar o estado de conservação do bem apurado nos trabalhos de 

levantamento físico,  classificando  em escala pré-definida pelo Contratante: sucata, ruim, 

regular, bom ou ótimo; 

IX. Vida útil remanescente: Informar o prazo de vida útil remanescente, em meses, definido para 

cada bem ou para cada lote, quando o controle adotado for por lotes; 

X. Classe de bens anterior (subelemento de despesa): Informar em qual classe de bens cada 

item se enquadrava, conforme constante no banco de dados de controle patrimonial 

previamente disponibilizado pelo Contratante para início dos trabalhos de campo; 

XI. Classe de bens atual (subelemento de despesa): Informar em qual classe de bens cada item 

se enquadra, conforme classes de bens (subelementos) utilizados pelo Contratante ou 



 

     MUNICÍPIO DE  
      ANCHIETA/ES 

          

         MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES)  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 
 

  

 

          
 

 

  

   

 

 

  

 
Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 

 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregão.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

MCASP, devendo-se observar, sempre que houver, os posicionamentos do Contratante 

inclusive quanto a este aspecto; 

XII. Data da realização do ajuste inicial: Informar a data em que foi realizado o processo de 

avaliação para ajuste inicial a valor justo; 

XIII. Valor justo atribuído: Informar o valor justo atribuído para cada bem, definido por meio do 

processo de avaliação para ajuste inicial a valor justo. 

XIV. Relatório dos bens cujas características principais não puderam ser identificadas (descrição 

detalhada do bem, número de registro patrimonial, valor justo, etc); 

XV. Relatório de bens encontrados que pertençam a outros; 

XVI. Arquivo de dados para migração, em formato estabelecido no T.R, contendo a relação de 

bens levantados, obedecendo ao leiaute definido pelo Contratante, de forma a permitir 

exportação dos dados para o sistema de controle de patrimônio utilizado pela Contratante: 

XVII. Documento de validação da migração dos dados para o sistema de controle de patrimônio, 

após a migração e conferência dos dados migrados; 

XVIII. Disponibilização dos laudos, devidamente assinados por responsável técnico qualificado, 

contendo os métodos, critérios e cálculos realizados  nas avaliações para realização do ajuste 

inicial a valor justo para determinação do valor de cada  bem, contendo também os métodos, 

critérios e  estimativas utilizadas para determinação da vida útil remanescente; 

XIX. Cumprimento de todos os requisitos elencados nesta etapa, com celeridade, eficiência, 

qualidade, correção e nos respectivos prazos. 
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ANEXO 1.B 

PLANILHA DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS  

CODIGO TITULO MIN MAX 

1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 43.000 59.500 

    

1.2.3.1.1.01.00 
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 
E FERRAMENTAS 3.080 8.270 

    

1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMATICA e SUB CLASSES 1.000 1.460 

    

1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS e SUB CLASSES 9.000 11.399 

    

1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS e SUB CLASSES 150 200 

1.2.3.1.1.05.03 
VEICULOS DE TRACAO MECANICA  
 10 30 

    

1.2.3.1.1.10.00 SEMOVENTES e SUB CLASSES 10 15 

    

1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS e SUB CLASSES 29.750 38.126 

    

1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS  500 1.000 

    

1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- e SUB CLASSES 300 500 

    

1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS e SUB CLASSES 50 100 

    

1.2.3.2.1.05.00 
BENS DE USO COMUM DO POVO e SUB 
CLASSES 50 100 

    

1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMOVEIS e SUB CLASSES 100 300 

    

 VALOR TOTAL R$ 43.500 60.500 

DIAGNÓSTICO / 
IMPLANTAÇÃO  E 
CAPACITAÇÃO 1º ETAPA MIN MAX 

    

Diagnóstico Diagnóstico/implantação 1 1 
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CAPACITAÇÃO    
Vistoriador (NBR 
14653-1) P/FUNCIONÁRIO 2 4 

Avaliando Imóveis P/FUNCIONÁRIO 2 4 

Avaliando Autos P/FUNCIONÁRIO 2 4 

Avaliando Infra P/FUNCIONÁRIO 2 4 

Avaliando Bens Móveis 
e intangíveis P/FUNCIONÁRIO 2 4 

    

    

    

    

 TOTAL   

LAUDOS 2º e 3º ETAPA   

Laudos Avaliação, 
reparos  
e 
inservíveis(descarte) 

Veículos com ART 150 200 

    

Laudos de Avaliação Imóveis com ART 1400 1600 

    

    

     

    

    

    

 

             OBS.  Todos os valores atualizados após realização das atividades de 
inventario, avaliação e reavaliação do bens patrimoniais, serão   migrados  e  
conciliados para o sistema de controle patrimonial e contábil.
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1. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

1.1 Fornecer os insumos necessários à realização da análise de amostra (prova de 

conceito) da solução apresentada pela licitante melhor classificada no Pregão 

XXX/2018, quanto ao atendimento dos requisitos funcionais e não funcionais contidos 

no Termo de Referência; 

1.2 A comissão de Patrimônio e o departamento de TI serão responsáveis pela 

avaliação. O trabalho concretiza-se formalmente com a realização da prova de 

conceito, bem como todas as atividades a ela inerentes. São membros Renato…. 

 

2. REFERÊNCIAS 
 

2.1 Edital e respectivos anexos do Pregão Eletrônico n. X X X /2018, destinado a  

Contratação de empresa especializada em atividades patrimoniais. 

 

3. ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 

3.1      Cabe à Comissão de Avaliação garantir a plena execução de todas as 

atividades relativas à prova de conceito, e ainda:  

3.2      Emitir o “Relatório de conclusão da avaliação técnica”;  

3.3      Emitir  o  Termo  de  aceite  definit ivo  ou  de  recusa  da  Solução,  

para  f ins  de continuidade do procedimento licitatório.  

 
 

4. CRONOGRAMA 

 

Etapa Data Observação 

Notificação  da  licitante  
para apresentação da 
amostra 

XX/XX O prazo após a notificação é de 10 dias úteis, 
iniciando em XX/XX e com término em XX/XX. 

Apresentação da amostra XX/XX A licitante deverá estar à disposição da 
Prefeitura de Anchieta-ES pelo prazo de 03 
(três) dias para demonstrar o funcionamento da 
solução. 

Conclusão   da   avaliação   
da amostra 

XX/XX Data máxima, considerando o prazo previsto em 
edital de 10 dias úteis para que a Comissão de 
Avaliação realize a análise. É possível concluir a 
análise antes. 

Divulgação da análise
 da proposta 

XX/XX Prazo previsto, considerando 2 dias úteis para 
conclusão da elaboração do relatório de análise. 

 

4.1 Os testes nas amostras serão realizados em dias úteis a partir de 09h. O horário 

de encerramento dependerá do andamento dos trabalhos do dia. 

4.2 Além dos testes previstos neste roteiro, a Comissão poderá realizar outros que 

considerar necessários à demonstração de atendimento ao edital, desde que 

não gerem à licitante esforços e custos superiores ao razoável. 

4.3 A critério da Comissão, elementos específicos poderão ser considerados válidos 

por meio de análise documental, desde que a comprovação por este método seja 
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inequívoca. 

 

4.4 Todos os equipamentos e servidores necessários serão de inteira reponsabilidade 

da licitante; 

4.5 A Licitada fornecerá acesso a internet para a realização desta prova de conceito 

 

5. DOCUMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO 
 

5.1 Além dos documentos citados no Edital do Pregão Eletrônico n. XX/2018, serão 

produzidos os seguintes documentos: 

5.2 Ata diária da fase de demonstração e de avaliação técnica 

I. Na ata diária das fases de demonstração e de avaliação técnica deverão 

ser registrados quais casos de testes foram submetidos à avaliação no 

decorrer do dia, consignando as ocorrências e as inconsistências 

observadas na realização dos testes, quer sejam funcionais ou não 

funcionais; 

II. As atas diárias das fases de demonstração e de avaliação técnica 

subsidiarão a elaboração do Relatório de conclusão da avaliação técnica, e 

o integrarão. 

 

5.3 Relatório de conclusão da avaliação técnica 
 

I.  Será integrado pelos casos de testes e pelas atas, sendo subsídio à 

Comissão de Avaliação para a emissão do Termo de aceite definitivo ou de 

recusa da Solução. 

 
 
6 BASE DE DADOS 

 

6.1  A base de dados a ser utilizada durante os testes deverá ser inserida no sistema pela 

licitante. Os dados SERÃO FORNECIDOS NA VISITA TÉCNICA. 

 

6.2 É de responsabilidade da licitante a complementação dos dados necessários e válidos 

para a operação normal do sistema quando a massa de dados fornecida pela 

P r e f e i t u r a  d e  A n c h i e t a - E S  não estiver completa conforme o modelo de dados 

da solução. 

 
 
7 TESTE 

 
7.1 TESTE 01 – Fórum de Discusão, Plataforma EAD  

 

7.1.1 Itens a serem testados: PLATAFORMA EAD E FÓ R UM  D IS C US SÃ O  

7.1.2 Material necessário:  Identificação  de Dois servidores 

7.1.2.1   Cadastrar os servidores “Cadastrador 01” e “Cadastrador 02” no sistema, com 

senhas de acesso individuais, dando a ambos perfis suficientes para gerar, postar no fórum 

e ter acesso a um curso EAD; 

 
7.1.3 Etapas: 



 

5

 

 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇO 

 

 

 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

 
7.1.3.1  O servidor 01 deverá acessar o Fórum de Discussão e  postar uma mensassem 

sob orientação de técnico da licitante; 

7.1.3.2 O servidor 02 deverá acessar o Fórum de Discussão  e responder a mensassem  

postada pelo servidor 01 sob orientação de técnico da licitante; 

7.1.3.3 O servidor 01 deverá acessar PLATAFORMA EAD, opção Diagnóstico e interagir 

sob orientação do técnico da licitante; 

 

7.1.4 VALOR:  0 a 20 Pontos 

 

7.2 - TESTE 02 – Apresentação do cadastro da Estrutura Administrativa, levantada na 

visita técnica e  Importação de tabela  fornecida pela CONTRATANTE contendo os bens 

moveis, intangíveis  e imóveis da secretaria de Administração em layout previamente 

disponibilizado na visita técnica; 

 
7.2.1 Itens a serem testados:  

 

7.2.1.1   Cadastro da Estrutura Administrativa e Responsáveis  

7.2.1.2  Cadastro inicial da base de dados dos bens patrimoniais da licitada 

 

7.2.2 Pré‐requisitos:  

        7.2.2.1  Visita Técnica dos Locais e base de dados obtida na 

visita Técnica; 

7.2.2.2  Importação da Estrutura Administrativa e Responsáveis; 

7.2.2.3  Importação da base de dados para as Ferramentas de Inventário e 

Avaliação 

7.2.2.4  Cadastrar usuário no “site” de gestão e monitoramento de inventário e 

avaliação; 

7.2.2.5 Cadastrar as secretarias, departamentos, setores, espaço físico e respectivos 

responsáveis obtidos na visita técnica; 

7.2.2.6 Permitir o registro  da geo localização da Estrutura Administrativa; 

7.2.2.7 Apresentar Relatórios da Estrutura Administrativa; 

 

7.2.3 Etapas: 

 

7.2.3.1 Utilizando o perfil do servidor, acessar o “site” de Gestão e Monitoramento do inventário e 

avaliação; 

7.2.3.2 Acessar o cadastro de Responsáveis e cadastrar um novo responsavel ser fornecido 

pela comissão; 

7.2.3.3 Acessar o cadastro de Estrutura Administrativa e cadastrar um novo espaço fisico, 

vinculado a uma secretaria, departamento e setor a ser fornecido pela comissão e 
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vincular ao responsável cadastrado no item anterior; 

7.2.3.4 Acessar e  consulta ou emitir relatório que demonstre  toda a Estrutura Administriva e 

respectivos responsáveis podendo ser registrado  a geo localização; 

7.2.3.5 Acessar e  consultar ou emitir relatório que demonstre  toda a base de dados inicial 

vinculada a Estrutura Administriva e respectivos responsáveis podendo ser registrado  a geo 

localização do bem; 

7.2.3.6 Acessar e  consultar ou emitir relatório que demonstre  toda a base de dados inicial 

vinculada a Estrutura Administriva e respectivos responsáveis podendo ser registrado  a geo 

localização do bem; 

 

 7.2.4 Valor:  0 a 30 Pontos 

 
 

7.3 - TESTE 03 -  Realizar inventário e emissão de termo de Responsabilidade  de 02 (dois) 
espaços físicos e até 60(sessenta) bens móveis e intangíveis e 02 imóveis  escolhidos pela 
comissão, utilizando as ferramentas que serão utilizadas em campo e na retaguarda dos 
serviços. Realizar cotação de preço no mercado e reavaliar o bem; 

 

7.3.1 Itens a serem testados:  

 

7.3.1.1  Utilização de tecnologia para coletar dados, através de gadget (smartphone, tablet, palm, 

coletor de dados) portátil  com scanner para leitura de código de barras com capacidade para 

armazenamento de dados local, operação online ou offline, registro de imagens e obter geo 

localização, com o intuito de coletar de forma automatizada as informações em campo;   

7.3.1.2 Através da ferramenta para coletar dados  em campo, realizar as seguintes operações: 

Cadastro de bens inventariados, tombamento por conciliação, tombamento por incorporação, 

baixa de bem, cadastro de sucata, uso das ferramentas on line e off line,  

7.3.1.3 Ferramentas e metodologia de cotação de preços no Mercado e de avaliação de bens móveis 

e imóveis com uso de imagens; 

 

7.3.2 Pré‐requisitos: gadget com solução de coletor de dados e acesso a internet, impressora de 
etiquetas de código de barras, 200 etiquetas em branco,  microcomputador ou notebook com 
conexão a internet, servidor de dados próprio; 
 

7.3.2 – Lay out etiqueta / Plaqueta de Identificação: 
 

 
7.3.3.1 Logotipo: área reservada ao logotipo 12 x 12mm.  

7.3.3.2 Logotipo em preto.  

7.3.3.3 Descrição código de barras: caracteres numéricos > 6 (seis) dígitos.  
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7.3.3.4 Tamanho conjunto de códigos 36 mm.  

7.3.3.5 Simbologia > código 128 (intercalado 2d5) e outros.  

7.3.3.6 Descrição alfa: palavra PATRIMÔNIO P.M. ANCHIETA-ES 

7.3.4  Etapas: 

7.3.4.1 Apresentar a ferramenta coletora de Dados; 

7.3.4.2 Obter os dados previamente cadastrados; 

7.3.4.3 Realizar Inventário de 02 locais a serem definidos pela comissão, observando; 

 

I. VINCULO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E RESPECTIVO RESPONSÁVEL; 

II. INCORPORAR; 

III. CONCILIAR; 

IV. BAIXAR; 

V. SUCATA; 

VI. CLASSIFICAÇÃO NA CONTA CONTÁBIL (NBCASP), 

VII. CONDIÇÃO DE USO; 

VIII. SERVIBILIDADE; 

IX. REGISTRO DE 02 IMAGEM (ETIQUETA AFIXADA E BEM); 

X. REGISTRO DA GEO LOCALIZAÇÃO DO BEM 

 

7.3.4.4 Realizar um Local com status ONLINE; 

7.3.4.5 Realizar um Local com status OFFLINE; 

7.3.4.6 Realizar Sincronização dos bens obtidos offline para o Sistema; 

7.3.4.7 Emitir Termo de Responsabilidade; 

7.3.4.8 Emitir Selo de Espaço Físico; 

7.3.4.9 Realizar consultas dos bens inventariados com respectivas imagens e sua geo localização 

em mapa; 

7.3.4.10 Realizar Consulta da produtividade mensal; 

7.3.4.11 Realizar Consulta da localização da equipe de inventário; 

7.3.4.12 Instalar a ferramenta de cotação de preço; 

I. Acessar lista de bens a serem cotados; 

II. Selecionar bem a ser cotado 

III. Realizar 03 cotações de preço no Mercado atendendo NBCT 16.10 e  observando; 

- Uso da imagem do bem obtida em campo para comparação de  

similaridade com o bem cotado no Mercado; 

- Armazenar link da página onde o bem foi cotado; 

- Possibilidade de armazenar orçamentos 

- Armazenamento do print da página contendo os dados da cotação de 

preço; 

 

7.3.4.13 Realizar Avaliação do bens Móveis conforme metodologia   

7.3.4.14 Possibilidade de consulta e emissão de relatório das cotações e avaliações; 

 

7.3.5 Valor:  0 a 50 Pontos 
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8. PONTUAÇÃO  
 

8.1 Valor total dos pontos: 100 pontos; 

8.2 Valor mínimo para aprovação: 70; 
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ANEXO 1.D 
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1 – INTRODUÇÃO 

 Considerando que ainda não conseguimos a contratação de empresa especializada para 

realizar atividades relacionadas ao controle e realização do  inventario físico patrimonial para 

exercício 2017 e como a redução da equipe de trabalho para atuar nas ações de desenvolvimento 

dessas atividades, propomos através do processo administrativo Nº 17535/2017 iniciar os trabalhos 

de controle patrimonial através da classe patrimonial veículos e suas sub-classes por se tratar de um 

dos maiores ativos do Município de Anchieta. 

 

2 - PLANO DE AÇÃO 

No sentido de posicionamentos quanto à execução, acompanhamento e controle  

do projeto foi constituído um grupo de trabalho, aos quais destacamos em nosso  

organograma.  

Destacando dessa forma responsáveis, realizadores e facilitadores no fornecimento 

 de subsídios e informações sobre todas etapas transcorridas do trabalho. 

Este plano de ação tem como objetivo detalhar a metodologia e critérios a serem  

adotados na execução dos Serviços de levantamento, identificação, emplaquetamento,  

cadastramento, definição de vida útil remanescente, emissão de termos de responsabili-  

dade, ajuste inicial a valor justo, conciliação dos bens patrimoniais móveis, geração de  

planilha de migração. 

Toda comunicação a respeito do serviço de avaliação deve ser realizada entre os membros 

das equipes abaixo descritas. 

 

Prefeitura Municipal de Anchieta 

Nome Cargo Telefone E-mail 

Jose Claudio Neves 

Pinto 

Coordenador 

Patrimônio 
28-99910-3456 Nevespinto2016@gmail.com 

Aldinei Nunes Albino Servidor Continuo 28-99922-7686 aanchietanunes@hotmail.com 

 

Todas as atividades desenvolvidas por nossa equipe contribuem para a obtenção  

de ótimos resultados para todas as partes interessadas. Considerando todos os aspectos 

 preconizados nas Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas, 
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 que constituem corpo de doutrina contábil e que estabelecem regras de procedimentos 

 técnicos a serem observadas quando da realização de trabalhos; a qualidade, nosso  

principal referencial neste contexto, é medida pelo atendimento das normas técnicas e 

 profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

 

3 - APLICAÇÃO 

Os procedimentos deste Termo aplicam-se a ativo imobilizado “Bens Móveis ( classe 

patrimonial Veículos e suas sub-classes”. 

 

4 - CONCEITOS  

 Ativo Imobilizado - é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de 

bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que 

transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens.  

 Bens Móveis - compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que têm 

existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força 

alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, para a produção de 

outros bens ou serviços. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, 

ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da 

informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, 

bens móveis em andamento, dentre outros. 

 Valor recuperável - é o valor de venda de um ativo menos o custo para a sua alienação (preço 

líquido de venda), ou o valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo uso futuro 

desse ativo nas suas operações, estimado com base nos fluxos de caixa ou potencial de serviços 

futuros trazidos a valor presente por meio de taxa de desconto (valor em uso), o que o for maior. 

 Valor líquido contábil - é o valor pelo qual um ativo é contabilizado após a dedução de qualquer 

depreciação acumulada e das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável.  

 Custo do ativo - é o montante gasto ou o valor necessário para adquirir um ativo na data da sua 

aquisição ou construção. 

 Depreciação - é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. 

 Valor depreciável - é o custo de um ativo, ou outra base que substitua o custo, menos o seu valor 

residual. 

 Valor residual de um ativo - é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, 

caso o ativo já tivesse a idade, a condição esperada e o tempo de uso esperados para o fim de 

sua vida útil. O cálculo do valor residual é feito por estimativa, sendo seu valor determinado antes 

do início da depreciação. Assim, o valor residual seria o valor de mercado depois de efetuada toda 
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a depreciação. O valor residual é determinado para que a depreciação não seja incidente em cem 

por cento do valor do bem, e desta forma não sejam registradas variações patrimoniais 

diminutivas além das realmente incorridas.  

 Vida útil - é o período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, ou número de unidade de 

produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. 

 

5 - ETAPAS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO  

5.1 - Classe Patrimonial Veículos 

PROCEDIMENTO PREVISÃO 

Inventário físico do mobilizado (classe patrimonial 

Veiculos) 
06/11/2017 a 04/12/2017 

Avaliação, depreciação, revisão e mensuração do 

mobilizado  (classe patrimonial veículos) 
11/12/2017 a 29/12/2017 

Conciliação físico x contábil a nível de sistema (classe 

patrimonial veículos) 
03/01/2018 a 20/01/2018 

Relatório completo do trabalho (classe patrimonial 

veículos) 
21/01/2018 a 30/01/2018 

Encaminhamento do relatório geral para consolidação ao 

sistema contábil. 

 Após Conclusão das etapas 

anteriores. 

 

O prazo de realização dos serviços está programado para execução em 90 (Noventa) dias, porém 

poderá ser necessário prorrogação por período de até 30 (trinta) dias. 

Para o início do trabalho será imprescindível que sejam providenciados os seguintes 

documentos/arquivos: 

 Documentos dos veículos/máquinas a serem avaliados; 

 Localização dos veículos e maquinas em suas devidas secretarias e setores; 

 Lista com os centros de custos e seus respectivos responsáveis; 

 Razão contábil do exercício anterior 2016 para as devidas conferencias 

 Razão Contábil atualizado contendo os saldos das contas patrimoniais; (contabilidade) 

 

5.2 – Todas as demais classes patrimoniais 

 

PROCEDIMENTO PREVISÃO 



 

1

4

 

 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇO 

 

 

 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

Inventário físico do mobilizado (Bens Móveis e Intangíves) 
01/01/2018 a 31/12/2018 

 

Avaliação, depreciação, revisão e mensuração do 

mobilizado   

01/01/2019 a 30/06/2019 

 

Conciliação físico x contábil a nível de sistema  
01/07/2018 a 30/10/2019 

 

Relatório completo do trabalho  
01/11/2019 a 31/12/2019 

 

Encaminhamento do relatório geral para consolidação ao 

sistema contábil. 

 Após Conclusão das etapas 

anteriores. 

 

O prazo de realização dos serviços está programado para execução em 24 (Vinte e quatro) meses, 

porém poderá ser necessário prorrogação por período de até 6 (seis) meses, com auxilio de empresa 

especializada principalmente nos itens que se refere a avaliação, depreciação, revisão e mensuração 

do mobilizado. 

 

6 - METODOLOGIA APLICADA AO TRABALHO. 

A metodologia aplicada consiste na organização do trabalho observado as seguintes normas e 

procedimentos: 

 

6.1 - BENS MÓVEIS  

 Identificação dos responsáveis conforme descrito na estrutura administrativa do município e 

demais entidades e órgãos da administração; 

 Classificação e ajuste da base de dados (bens móveis) segundo os padrões da NBCASP – 

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público, e o PCASP – Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público; 

 A equipe do patrimônio móvel será responsável pelo inventário patrimonial e realizará as 

inspeções aos locais definidos no plano de localização, objetivando ampla fiscalização dos trabalhos, 

bem como o conhecimento e familiarização com os procedimentos de inventário patrimonial; 

 O município aplicará o princípio geral de reconhecimento para todos os ativos imobilizados 

encontrados na inspeção de inventário; 

 O itens sobre chassis poderão ser reconhecidos separadamente do implemento, tais como 

carrocerias, tanques e etc; 
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 Os bens que na vistoria forem classificados como sucata, não serão emplaquetados e terão 

seu controle físico simplificado, local e responsável, e sua posterior avaliação e classificação na 

devida conta contábil; 

 Os bens não localizados no inventário físico serão listados por responsáveis, para devida 

averiguação das incompatibilidades; 

 Os bens móveis que forem encontrados sem plaqueta ou que a respectiva plaqueta não 

corresponda ao registro encontrado na Base de Dados da Prefeitura Municipal de Anchieta serão 

conciliados pelo método do reconhecimento considerando o local, responsável ou descrição do bem. 

 Os bens constantes na base de dados da PMA que não forem localizados nas inspeções 

serão tratados como “Bens a Baixar”, sendo que os bens com valor acima de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais)  deverão constar de uma lista a ser enviada para comissão de patrimônio para 

devida inspeção e manifestação. 

 Os bens doados serão objeto de avaliação e registro. 

 Os bens emprestados por comodato, cessão e outros, deveram ser informados aos técnicos 

para que não ocorra engano no momento do tombamento, e feito a identificação do órgão 

concessionário; 

 Bens que não suportam a placa de patrimônio, proceder o corte da placa até o encaixe da 

mesma no bem patrimonial. 

 O valor justo será aquele determinado com base no mercado, com referência a preços 

cotados em mercado ativo e líquido; 

 Exemplos de fontes de informações para a avaliação do valor de um bem podem ser o valor 

contidos em revistas especializadas, sites na internet, ou a tabela FIPE no caso dos veículos e 

equipamentos. 

O laudo técnico ou relatório de avaliação conterá ao menos, as seguintes informações:  

a) Relatório com a descrição detalhada referente a cada bem que esteja sendo avaliado;  

b) A identificação física e contábil dos bens;  

c) Critérios utilizados para avaliação do bem e sua respectiva fundamentação;  

d) Vida útil remanescente do bem, para que sejam estabelecidos os critérios de     

     depreciação, a amortização ou a exaustão;  

 

6.1 - BENS INTANGÍVEIS  

 Identificação de possíveis bens intangíveis que componham o patrimônio do município, 

utilizando a secretaria Municipal de Administração através da Gerência de informática para que 

possam ser reconhecidos e mensurados com segurança. 

 

 Identificação dos responsáveis conforme descrito na estrutura administrativa do município e 

demais entidades e órgãos da administração; 
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 Classificação e ajuste da base de dados (bens móveis) segundo os padrões da NBCASP – 

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público, e o PCASP – Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público; 

 Encaminhar a Gerencia Operacional de Administração geral e Serviços, relatório sobre a 

situação dos prazos estabelecidos pela IN 36/2016 para abertura de procedimento administrativo 

próprio para tratar de possíveis divergências relacionadas a bens intangíveis e soluções apropriadas. 

 

7 - SITUAÇÃO ATUAL DO IMOBILIZADO 

 Software utilizado para controle do patrimônio E&L Sistemas: 

 A PMA utiliza o sistema de controle da E&L Sistemas, que serão migrados os dados para o 

sistema ATIVO, para devida verificação das inconsistências e análise dos dados a serem 

inventariados. 

 Inconsistência dos dados apresentados quanto a sua fidelidade ao número do bem anterior; 

apresenta inconsistências quanto à numeração de identificação anterior. 

 Quantidade de itens existente na base de dados do sistema PMA/FMS: Aproximadamente 

51.000 itens (bens móveis); sendo em media 250 unidades entre veículos e maquinas como 

base informações Gerência Estratégica de transportes. 

 Fisicamente os bens encontram-se emplaquetados parcialmente ou com duplicidade de 

plaquetas de identificação 

 Os códigos das placas de patrimônio em alguns casos não conferem com o código e descrição 

do cadastro do bem; 

 Os bens estão registrados individualmente ou em conjunto, necessitando de tratamento próprio 

conforme determinação da comissão; 

 

8 - DO INVENTÁRIO FÍSICO 

O inventário físico consiste na inspeção dos locais conforme plano de localização definido, 

com finalidade de identificar os bens móveis da Prefeitura Municipal de Anchieta-ES, bem como seus 

respectivos responsáveis, objetivando o controle e mensuração dos bens móveis pertencentes ao 

município; 

A secretaria de administração enviará ofício a todas as secretarias e departamentos 

informando o início do inventário físico, bem como a importância dos mesmos acompanharem ou 

DESIGNAREM UMA PESSOA para acompanhamento do cadastro físico dos bens sob sua 

responsabilidade; 
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A assinatura dos termos de responsabilidade tem finalidade de atestar os serviços realizados 

pelo patrimônio móvel, bem como para os demais fins de direito.   

Caso o responsável ou pessoa designada  por um local vistoriado não se encontre presente, 

o patrimônio móvel não será obrigado a retornar ao referido local para colher a assinatura do mesmo 

ficando em tafetá. 

Poderão ser estabelecidos dias e horários diferenciados para as inspeções a serem 

realizadas em algumas unidades atípicas, tais como nos postos de saúde, escolas e outros locais, 

observado a necessidade do serviço; 

O levantamento físico e identificação do ativo imobilizado(classe patrimonial veículos e suas 

sub-classes, conforme os critérios e o escopo definidos neste plano de trabalho será realizado 

através de vistorias e exames técnicos, análise e verificação dos bens de propriedade da prefeitura, 

com a identificação através da fixação de plaquetas numéricas com código de barras, classificados 

de acordo com a localização e responsáveis. 

A descrição dos bens será apontada de forma completa e detalhada, para os bens principais 

e seus periféricos, constando dados como: número de patrimônio, marca, modelo, número de série, 

capacidade, dimensão, motorização, condição de uso, caracterização da parte elétrica, idade 

aparente, data fabricação e outras características que se fizerem necessárias. 

Os bens que serão inventariados deverão estar montados e devidamente organizados com 

livre acesso para a realização do trabalho. 

Os veículos e máquinas deverão ser apresentados na Garagem Geral da Prefeitura de 

Anchieta, exceto aqueles que estiverem sem condições de locomoção ou que prestem serviços em 

locais fixos tais como postos de saúde e unidades administrativas e operacionais descentralizadas, 

que deverão ser apresentados impreterivelmente no dia marcado para visita destes locais. 

 

9 – DISPOSIÇÃO FINAL 

O início do inventário físico ficará vinculado à divulgação do Patrimônio Móvel, da realização 

do mesmo através de memorando interno contendo a identificação da equipe e para os locais e 

departamentos a serem inventariados. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

1

8

 

 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇO 

 

 

 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

 
 
 
 
 

PLANO DE TRABALHO 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO IMÓVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 



 

1

9

 

 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇO 

 

 

 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

 

SUMÁRIO 

 
 
1 – Introdução             03 
 
 
2 – Plano de Ação                              03 
  
 
3 – Aplicação             04 
 
 
4 – Conceitos              04 
  
 
5 – Etapas do Processo de Inventário e Avaliação        05 
  

5.1 - Classe patrimonial Veículos                                                                         05 
 
 5.2 - Todas as demais classes patrimoniais                                                       05 
 
6 – Metodologia Aplicada ao Trabalho        06 
 
 6.1 – Bens Móveis                                                                                                 07  
          6.2 – Bens Intangiveis                    08 
       
7 – Situação Atual do Imobilizado         08 
 
 
8 – Do Inventário Físico                        09 
 
 
9 – Disposição Final           10 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2

0

 

 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇO 

 

 

 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

1 – INTRODUÇÃO 

 Considerando que ainda não conseguimos a contratação de empresa especializada para 

realizar atividades relacionadas ao controle e realização do  inventario físico patrimonial para 

exercício 2017 e como a redução da equipe de trabalho para atuar nas ações de desenvolvimento 

dessas atividades, propomos através do processo administrativo Nº 17535/2017 iniciar os trabalhos 

de controle patrimonial através da classe patrimonial veículos e suas sub-classes por se tratar de um 

dos maiores ativos do Município de Anchieta. 

 

2 - PLANO DE AÇÃO 

 No sentido de posicionamentos quanto à execução, acompanhamento e controle  

 do projeto foi constituído um grupo de trabalho, aos quais destacamos em nosso  

 organograma.  

 Destacando dessa forma responsáveis, realizadores e facilitadores no fornecimento 

  de subsídios e informações sobre todas etapas transcorridas do trabalho. 

 Este plano de ação tem como objetivo detalhar a metodologia e critérios a serem  

 adotados na execução dos Serviços de levantamento, identificação, emplaquetamento,  

 cadastramento, definição de vida útil remanescente, emissão de termos de responsabili-  

 dade, ajuste inicial a valor justo, conciliação dos bens patrimoniais móveis, geração de  

 planilha de migração. 

Toda comunicação a respeito do serviço de avaliação deve ser realizada entre os membros 

das equipes abaixo descritas. 

 

Prefeitura Municipal de Anchieta 

Nome Cargo Telefone E-mail 

Jose Claudio Neves 

Pinto 

Coordenador 

Patrimônio 
28-99910-3456 Nevespinto2016@gmail.com 

Aldinei Nunes Albino Servidor Continuo 28-99922-7686 aanchietanunes@hotmail.com 

 

 Todas as atividades desenvolvidas por nossa equipe contribuem para a obtenção  

 de ótimos resultados para todas as partes interessadas. Considerando todos os aspectos 

  preconizados nas Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas, 

  que constituem corpo de doutrina contábil e que estabelecem regras de procedimentos 
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  técnicos a serem observadas quando da realização de trabalhos; a qualidade, nosso  

 principal referencial neste contexto, é medida pelo atendimento das normas técnicas e 

  profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

 

3 - APLICAÇÃO 

Os procedimentos deste Termo aplicam-se a ativo imobilizado “Bens Móveis ( classe 

patrimonial Veículos e suas sub-classes”. 

 

4 - CONCEITOS  

 Ativo Imobilizado - é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de 

bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que 

transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens.  

 Bens Móveis - compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que têm 

existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força 

alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, para a produção de 

outros bens ou serviços. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, 

ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da 

informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, 

bens móveis em andamento, dentre outros. 

 Valor recuperável - é o valor de venda de um ativo menos o custo para a sua alienação (preço 

líquido de venda), ou o valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo uso futuro 

desse ativo nas suas operações, estimado com base nos fluxos de caixa ou potencial de serviços 

futuros trazidos a valor presente por meio de taxa de desconto (valor em uso), o que o for maior. 

 Valor líquido contábil - é o valor pelo qual um ativo é contabilizado após a dedução de qualquer 

depreciação acumulada e das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável.  

 Custo do ativo - é o montante gasto ou o valor necessário para adquirir um ativo na data da sua 

aquisição ou construção. 

 Depreciação - é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. 

 Valor depreciável - é o custo de um ativo, ou outra base que substitua o custo, menos o seu valor 

residual. 

 Valor residual de um ativo - é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, 

caso o ativo já tivesse a idade, a condição esperada e o tempo de uso esperados para o fim de 

sua vida útil. O cálculo do valor residual é feito por estimativa, sendo seu valor determinado antes 

do início da depreciação. Assim, o valor residual seria o valor de mercado depois de efetuada toda 

a depreciação. O valor residual é determinado para que a depreciação não seja incidente em cem 
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por cento do valor do bem, e desta forma não sejam registradas variações patrimoniais 

diminutivas além das realmente incorridas.  

 Vida útil - é o período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, ou número de unidade de 

produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. 

 

5 - ETAPAS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO  

5.1 - Classe Patrimonial Veículos 

PROCEDIMENTO PREVISÃO 

Inventário físico do mobilizado (classe patrimonial 

Veiculos) 
06/11/2017 a 04/12/2017 

Avaliação, depreciação, revisão e mensuração do 

mobilizado  (classe patrimonial veículos) 
11/12/2017 a 29/12/2017 

Conciliação físico x contábil a nível de sistema (classe 

patrimonial veículos) 
03/01/2018 a 20/01/2018 

Relatório completo do trabalho (classe patrimonial 

veículos) 
21/01/2018 a 30/01/2018 

Encaminhamento do relatório geral para consolidação ao 

sistema contábil. 

 Após Conclusão das etapas 

anteriores. 

 

O prazo de realização dos serviços está programado para execução em 90 (Noventa) dias, porém 

poderá ser necessário prorrogação por período de até 30 (trinta) dias. 

Para o início do trabalho será imprescindível que sejam providenciados os seguintes 

documentos/arquivos: 

 Documentos dos veículos/máquinas a serem avaliados; 

 Localização dos veículos e maquinas em suas devidas secretarias e setores; 

 Lista com os centros de custos e seus respectivos responsáveis; 

 Razão contábil do exercício anterior 2016 para as devidas conferencias 

 Razão Contábil atualizado contendo os saldos das contas patrimoniais; (contabilidade) 

 

5.2 – Todas as demais classes patrimoniais 

PROCEDIMENTO PREVISÃO 

Inventário físico do mobilizado (Bens Móveis e Intangíves) 
01/01/2018 a 31/12/2018 
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Avaliação, depreciação, revisão e mensuração do 

mobilizado   

01/01/2019 a 30/06/2019 

 

Conciliação físico x contábil a nível de sistema  
01/07/2018 a 30/10/2019 

 

Relatório completo do trabalho  
01/11/2019 a 31/12/2019 

 

Encaminhamento do relatório geral para consolidação ao 

sistema contábil. 

 Após Conclusão das etapas 

anteriores. 

 

O prazo de realização dos serviços está programado para execução em 24 (Vinte e quatro) meses, 

porém poderá ser necessário prorrogação por período de até 6 (seis) meses, com auxilio de empresa 

especializada principalmente nos itens que se refere a avaliação, depreciação, revisão e mensuração 

do mobilizado. 

 

6 - METODOLOGIA APLICADA AO TRABALHO. 

A metodologia aplicada consiste na organização do trabalho observado as seguintes normas e 

procedimentos: 

 

6.1 - BENS MÓVEIS  

 Identificação dos responsáveis conforme descrito na estrutura administrativa do município e 

demais entidades e órgãos da administração; 

 Classificação e ajuste da base de dados (bens móveis) segundo os padrões da NBCASP – 

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público, e o PCASP – Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público; 

 A equipe do patrimônio móvel será responsável pelo inventário patrimonial e realizará as 

inspeções aos locais definidos no plano de localização, objetivando ampla fiscalização dos trabalhos, 

bem como o conhecimento e familiarização com os procedimentos de inventário patrimonial; 

 O município aplicará o princípio geral de reconhecimento para todos os ativos imobilizados 

encontrados na inspeção de inventário; 

 O itens sobre chassis poderão ser reconhecidos separadamente do implemento, tais como 

carrocerias, tanques e etc; 

 Os bens que na vistoria forem classificados como sucata, não serão emplaquetados e terão 

seu controle físico simplificado, local e responsável, e sua posterior avaliação e classificação na 

devida conta contábil; 
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 Os bens não localizados no inventário físico serão listados por responsáveis, para devida 

averiguação das incompatibilidades; 

 Os bens móveis que forem encontrados sem plaqueta ou que a respectiva plaqueta não 

corresponda ao registro encontrado na Base de Dados da Prefeitura Municipal de Anchieta serão 

conciliados pelo método do reconhecimento considerando o local, responsável ou descrição do bem. 

 Os bens constantes na base de dados da PMA que não forem localizados nas inspeções 

serão tratados como “Bens a Baixar”, sendo que os bens com valor acima de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais)  deverão constar de uma lista a ser enviada para comissão de patrimônio para 

devida inspeção e manifestação. 

 Os bens doados serão objeto de avaliação e registro. 

 Os bens emprestados por comodato, cessão e outros, deveram ser informados aos técnicos 

para que não ocorra engano no momento do tombamento, e feito a identificação do órgão 

concessionário; 

 Bens que não suportam a placa de patrimônio, proceder o corte da placa até o encaixe da 

mesma no bem patrimonial. 

 O valor justo será aquele determinado com base no mercado, com referência a preços 

cotados em mercado ativo e líquido; 

 Exemplos de fontes de informações para a avaliação do valor de um bem podem ser o valor 

contidos em revistas especializadas, sites na internet, ou a tabela FIPE no caso dos veículos e 

equipamentos. 

O laudo técnico ou relatório de avaliação conterá ao menos, as seguintes informações:  

a) Relatório com a descrição detalhada referente a cada bem que esteja sendo avaliado;  

b) A identificação física e contábil dos bens;  

c) Critérios utilizados para avaliação do bem e sua respectiva fundamentação;  

d) Vida útil remanescente do bem, para que sejam estabelecidos os critérios de     

     depreciação, a amortização ou a exaustão;  

 

6.1 - BENS INTANGÍVEIS  

 Identificação de possíveis bens intangíveis que componham o patrimônio do município, 

utilizando a secretaria Municipal de Administração através da Gerência de informática para que 

possam ser reconhecidos e mensurados com segurança. 

 Identificação dos responsáveis conforme descrito na estrutura administrativa do município e 

demais entidades e órgãos da administração; 

 Classificação e ajuste da base de dados (bens móveis) segundo os padrões da NBCASP – 

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público, e o PCASP – Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público; 
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 Encaminhar a Gerencia Operacional de Administração geral e Serviços, relatório sobre a 

situação dos prazos estabelecidos pela IN 36/2016 para abertura de procedimento administrativo 

próprio para tratar de possíveis divergências relacionadas a bens intangíveis e soluções apropriadas. 

 

7 - SITUAÇÃO ATUAL DO IMOBILIZADO 

 Software utilizado para controle do patrimônio E&L Sistemas: 

 A PMA utiliza o sistema de controle da E&L Sistemas, que serão migrados os dados para o 

sistema ATIVO, para devida verificação das inconsistências e análise dos dados a serem 

inventariados. 

 Inconsistência dos dados apresentados quanto a sua fidelidade ao número do bem anterior; 

apresenta inconsistências quanto à numeração de identificação anterior. 

 Quantidade de itens existente na base de dados do sistema PMA/FMS: Aproximadamente 

51.000 itens (bens móveis); sendo em media 250 unidades entre veículos e maquinas como 

base informações Gerência Estratégica de transportes. 

 Fisicamente os bens encontram-se emplaquetados parcialmente ou com duplicidade de 

plaquetas de identificação; 

 Os códigos das placas de patrimônio em alguns casos não conferem com o código e descrição 

do cadastro do bem; 

 Os bens estão registrados individualmente ou em conjunto, necessitando de tratamento próprio 

conforme determinação da comissão; 

 

8 - DO INVENTÁRIO FÍSICO 

O inventário físico consiste na inspeção dos locais conforme plano de localização definido, 

com finalidade de identificar os bens móveis da Prefeitura Municipal de Anchieta-ES, bem como seus 

respectivos responsáveis, objetivando o controle e mensuração dos bens móveis pertencentes ao 

município; 

A secretaria de administração enviará ofício a todas as secretarias e departamentos 

informando o início do inventário físico, bem como a importância dos mesmos acompanharem ou 

DESIGNAREM UMA PESSOA para acompanhamento do cadastro físico dos bens sob sua 

responsabilidade; 

A assinatura dos termos de responsabilidade tem finalidade de atestar os serviços realizados 

pelo patrimônio móvel, bem como para os demais fins de direito.   
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Caso o responsável ou pessoa designada  por um local vistoriado não se encontre presente, 

o patrimônio móvel não será obrigado a retornar ao referido local para colher a assinatura do mesmo 

ficando em tafetá. 

Poderão ser estabelecidos dias e horários diferenciados para as inspeções a serem 

realizadas em algumas unidades atípicas, tais como nos postos de saúde, escolas e outros locais, 

observado a necessidade do serviço; 

O levantamento físico e identificação do ativo imobilizado(classe patrimonial veículos e suas 

sub-classes, conforme os critérios e o escopo definidos neste plano de trabalho será realizado 

através de vistorias e exames técnicos, análise e verificação dos bens de propriedade da prefeitura, 

com a identificação através da fixação de plaquetas numéricas com código de barras, classificados 

de acordo com a localização e responsáveis. 

A descrição dos bens será apontada de forma completa e detalhada, para os bens principais 

e seus periféricos, constando dados como: número de patrimônio, marca, modelo, número de série, 

capacidade, dimensão, motorização, condição de uso, caracterização da parte elétrica, idade 

aparente, data fabricação e outras características que se fizerem necessárias. 

Os bens que serão inventariados deverão estar montados e devidamente organizados com 

livre acesso para a realização do trabalho. 

Os veículos e máquinas deverão ser apresentados na Garagem Geral da Prefeitura de 

Anchieta, exceto aqueles que estiverem sem condições de locomoção ou que prestem serviços em 

locais fixos tais como postos de saúde e unidades administrativas e operacionais descentralizadas, 

que deverão ser apresentados impreterivelmente no dia marcado para visita destes locais. 

 

9 – DISPOSIÇÃO FINAL 

O início do inventário físico ficará vinculado à divulgação do Patrimônio Móvel, da realização 

do mesmo através de memorando interno contendo a identificação da equipe e para os locais e 

departamentos a serem inventariados. 
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ANEXO 2 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2018 

 

LOTE 1  

Item Descrição Unidade 

de 

medida 

Quant Valor unit. 

 

Valor total 

 

1.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS - NBR 14653 conforme 

termo de referencia 
UN 

 
04 

 
690,00 2.760,00 

2.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS - DIAGNÓSTICO 

conforme termo de referencia 
UN 

 
01 

 
15.000,00 15.000,00 

3.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS - AVALIANDO IMÓVEIS 

conforme termo de referencia 

UN 

 
04 

 
690,00 2.760,00 

4.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS - AVALIANDO AUTOS 

conforme termo de referencia 

UN 

 
04 

 
690,00 2.760,00 

5.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS - AVALIANDO INFRA 

conforme termo de referencia 

UN 

 
04 

 
900,00 3.600,00 

6.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS - AVALIANDO BENS 

MÓVEIS 
UN 

 
04 

 
690,00 2.760,00 

7.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS - VISTORIADOR 

conforme termo termo de referencia 

UN 

 
08 

 
690,00 5.520,00 

8.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS – BENS IMÓVEIS 

conforme termo de referencia 

UN 

 
1.000 

 
10,00 10.000,00 

9.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS - BENS MOVEIS 

conforme termo de referencia 

UN 

 
59.500 

 
3,90 232.050,00 

10.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS - VEICULOS SEM ART 

conforme termo de referencia 

UN 

 
200 

 

 
160,00 32.000,00 

11.  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATIVIDADES PATRIMONIAIS - IMÓVEIS COM ART 

conforme termo de Referencia 

UN 

 
1.600 

 
120,00 192.000,00 

       Valor máximo estimado R$: 501.210,00 (quinhentos e um mil, duzentos e dez reais) 
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ANEXO 3 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 

 

 

 

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como 

representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de identidade nº 

________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para participar da licitação acima 

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta 

comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar 

todos os atos inerentes ao certame.  

 

 

Anchieta, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

 ____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

Empresa:  _______________________  

CNPJ nº ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou 

documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação 

da empresa.  

 

Obs.: O Termo de credenciamento pode ser dispensado quando a empresa estiver representada na 

Sessão Pública por um de seus sócios. 
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ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2018 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, 

por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do 

documento de identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, 

declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa 

(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.  

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)  

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, 

do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.  

Anchieta , ____ de ________________ de 2018.  

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

 

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________ 

 

 

 

 

 

Obs: Documento apresentado no Credenciamento. O mesmo só terá validade juntamente com a 

Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Certidão de Enquadramento. 
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ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 
 
 

 

 

 

Cidade XXXX,           de                  de 2018. 

 

 

 

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena 

de responsabilização nos termos da lei.  

 

 

Anchieta, ____ de ________________ de 2018. 

  

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

 

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Documento apresentado fora do envelope. Documento de Credenciamento. 
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DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 
 

 

 

 

 

A empresa ______________, estabelecida à __________ (Endereço Completo), devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis que: 

 

1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como, para os 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que não empregamos menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de idade. 

 

2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão em referência. 

 

 

3º) Inexiste débito perante o Município de Anchieta – ES. 

 

4º) Inexiste fatos que venham declarar inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com a 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, inclusive com a Administração Pública do 

Município de Anchieta. 

 

 

(Assinatura, Identificação do representante legal da empresa e da 

empresa)  
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PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2018 

 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

e-mail: 

 

A apresentação de índices contábeis deverá estar assinada por profissional contábil devidamente 

registrado no conselho regional de contabilidade 

 

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL  

 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante* 

 

2) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL  

 

ISG =        Ativo Total  

       Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

3) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

 

LC =         Ativo Circulante .  

               Passivo Circulante 

 

 

Anchieta , ______ de __________________ 2018 

 

 

__________________________________ 

 

Nome do representante legal da empresa 

 

__________________________________ 

 

Nome do profissional contábil – n° do CRC 

 

 

* Equivalente ao Exígivel a Longo Prazo – ELP (art. 180 da Lei Federal n° 6.404/76, com a redação 

dada pela Lei Federal n° 11.941/2009). 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 021/2018 

 

 

 

 

Cidade XXXX,           de                  de 2018. 

 

 

 

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais, para o cumprimento das obrigações, bem como edital e seus ANEXOS, e que 

conhece todos os aspectos peculiares á execução dos serviços de que trata o presente edital. 

 

 

Anchieta, ____ de ________________ de 2018. 

  

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

 

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________ 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ______/2018 

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 

Rodovia do Sol, n.º 1620, Km 21,5 – Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, inscrito no CNPJ sob o 

nº 27.142.694/0001-58, neste ato representado pelo seu Prefeito FABRÍCIO PETRI, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado, a empresa _____________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº _____, com sede na Rua _____, nº __, bairro, 

Cidade/UF, CEP nº _____, neste ato representado legalmente pelo Sr. _____________, RG nº 

_____ (Órgão Expedidor), CPF nº _____, denominado FORNECEDOR, resolvem firmar esta Ata de 

Registro de Preços, considerando o julgamento do Procedimento de Licitação SRP 021/2018, 

Processo nº 1053/2017, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 

5679/2017, em conformidade com as previsões a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1-Constitui objeto deste instrumento o registro de preços para eventual Contratação de empresa 

especializada em atividades patrimoniais para CAPACITAR, TREINAR, ORIENTAR E DAR APOIO 

TÉCNICO NO CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, 

INTANGÍVEIS E INFRAESTRUTURA, COM REGISTRO DE IMAGENS GEORREFERENCIADAS; 

REALIZAR INVENTÁRIOS, AVALIAÇÕES, REAVALIAÇÕES, CONTROLE DE CUSTOS DAS 

CLASSES CONTÁBEIS E SUAS SUB CLASSES;  ALÉM DE REALIZAR A IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE TODOS OS DADOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO 

PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA E  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ANCHIETA-ES, conforme especificações, valores e quantidades detalhadas no ANEXO I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO, DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO 

2.1 - O preço registrado, as especificações, as quantidades e o fornecedor constam no ANEXO 1 

desta Ata;  

2.2 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento, como transporte, mão 

de obra, encargos sociais, seguros, impostos e taxas necessárias à perfeita conclusão do objeto 

contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre o mesmo;  

2.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se o Município de Anchieta, a realização de licitação específica para 

a contratação pretendida ou promoção de contratação direta;  

2.4 – O Município de Anchieta deverá justificar o motivo da não utilização do registro de preços e 

será assegurada ao beneficiário do registro preferência para contratação em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA DA ATA 
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3.1 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia 

seguinte ao da publicação oficial do seu extrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1- Migrar todos os dados (informações) inventariados em loco, para o sistema de gestão de 

controle do patrimônio público, com a finalidade de encaminhar as informações que serão 

necessárias a atender aos órgãos oficiais fiscalizadores. 

4.2- Atender na íntegra o Anexo 1.A  “ETAPAS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO E 

AVALIAÇÃO”; 

4.3- Atender ao cronograma físico financeiro e Plano de Ação conforme processo administrativo nº 

19600/2017 

4.4- Os serviços serão executados em 12 (doze) meses a partir da data de emissão da ordem de 

serviço. 

 

4.5 Cronograma de Execução:   

DESCRIÇÃO  

    M E S E S      

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  

Diagnóstico / Planejamento  X                        

Estruturação e implantação 

dos  

procedimentos e Sistemas de 

Gestão Patrimonial  

X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Treinamento   X  X  X  X  X  X              

Inventário ou vistorias físicas  
  X  X  X  X           

Conciliação (cotejamento)   
          X  X            

Avaliação dos bens                X   X       

Laudos/Relatório Final  

migração dos dados para 

sistema de controle 

patrimonial 

   X X  X  X  X  X  X   X X X  X  

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 
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órgão gerenciador promover as negociações junto ao fornecedor, observadas as disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

5.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços 

tendo como referência os valores praticados pelo mercado;  

5.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;  

5.4 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original;  

5.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gereciador poderá:  

5.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da 

solicitação de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

5.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  

5.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá revogar proceder a revogação 

da Ata de Registro de Preços. 

5.7 - O registro do fornecedor será cancelado, quando:  

5.7.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

5.7.2 -não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo 

Municipio de Anchieta, sem justificativa aceitável;  

5.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;  

5.7.4 - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993 

ou no art. 7º da Lei 10.520, de 2002. 

5.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será 

formalizado pelo Município de Anchieta, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

5.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das previsões da Ata de Registro de 

Preços, devidamente comprovados e justificados:  

5.9.1 - por razão de interesse público;  

5.9.2 - a pedido do fornecedor, antes do pedido de fornecimento.  

 

CLÁUSULA SEXTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS                                              

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 
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CLÁUSULA SÉTIMA- DO PAGAMENTO 

7.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Prefeitura de Anchieta-ES 

(PMA) do(s) documento(s) fiscal(is) hábil(eis), bem como os documentos de regularidade fiscal 

exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, sem emendas ou rasuras. Estes documentos 

depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o processamento e pagamento no prazo 

de 30 (trinta) dias após a respectiva apresentação.   

a) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

7.2- Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as 

exigências do Edital, com apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 

pela Secretaria responsável, as mesmas serão encaminhados para o processamento.  

7.3- Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância 

impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, sendo que o 

recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;  

7.4- O Município de Anchieta-ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título 

lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações. 

10.5- O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária;  

 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1- Constituem obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1- Acatar a fiscalização do serviço contratado, levado a efeito por pessoa designada pela 

contratante para acompanhar a execução do contrato e cujas solicitações deverão ser atendidas 

prontamente, bem como comunicar à contratante quaisquer irregularidades detectadas; 

8.1.2- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seu empregado uma vez que não existe, no caso, vínculo empregatício deles com a 

contratante; 

 

Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos 

04.122.002.2.017 

Gestão e Regularização do 

Patrimônio Público 

3.3.90.39.05 

Serviços Técnicos 

Profissionais 

 

1.000.0001 

(Recursos Ordinários) 

1.604.0001 

(Royalties) 
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Responsabilizar-se pelas eventuais despesas necessárias à execução do serviço solicitado, qualquer 

que seja o valor; 

8.1.3- Disponibilizar “site” para  gestão e monitoramento do inventário e avaliação a ser utilizado da 

data de corte até a exportação final para o sistema utilizado pelo município;SISTEMAS ENSINO, ST 

8.1.4- O acesso ao site e possíveis customizações da solução tem como objetivo de testar e adaptar 

a solução as exigências para cumprir na íntegra as ETAPAS DE EXECUÇÃO - Anexo 1.A. 

8.1.5- Todo processo de importação e exportação de dados, configuração, parametrização, 

integrações e possíveis customizações da solução é de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

8.1.6- A Disponibilização do site não terá custos de instalação e manutenção para a 

CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com servidores, 

gadgets para coletar dados e qualquer outra tecnologia utilizada pela CONTRATADA ; 

8.1.7- O Acesso ao sistema de ensino (EAD), Fórum de Discussão de Gestão Patrimonial na etapa 

de implantação inicial deverá apresentar as seguintes características: 

I. Disponibilização da Plataforma de Ensino (EAD) 

II.  Disponibilização do Fórum  de discussão  para consulta e  Discussão sobre a metodologia e 

execução dos serviços; 

III. Disponibilização do Site para Gestão e Monitoramento do Inventário e disponibilização de 

coletores de dados;  

IV. Publicação e configuração de todos os sistemas e ou microservices de ensino a distancia, fórum 

de discussão, gestão patrimonial; 

8.1.8- Configuração das regras do sistema com base nas Estrutura Administrativa e plano de 

logística; 

 8.1.9- Garantia: A licitante que for contratada garante que o site disponibilizado e demais tecnologias 

correspondem às especificações por ela ofertadas ATENDE NA ÍNTREGRA O Anexo 1.A ETAPAS 

DE INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO, e para tal envidará todos os esforços para sanar possíveis falhas 

e/ou substituí-los por outras ferramentas, para garantir o atendimento às referidas especificações. No 

caso de futura execução dos serviços a licitante prestará garantia de 5% do valor do contrato 

atendendo ao  Art. 56 parágrafo 1º da Lei 8666/93. 

8.1.10- Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

8.1.11- Gerenciar e manter, com recursos e meios próprios, as pessoas prestadoras de serviços, 

arcando com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura; 

8.1.12- Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários e fiscais resultantes da execução do 

Contrato; 

8.1.13- Iniciar as atividades no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do início de vigência 

do contrato e emissão da referida ordem de serviço; 
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8.1.14- Manter os empregados quando necessário, durante o horário de trabalho nas dependências 

da Prefeitura ou em outras unidades da prefeitura devidamente identificados mediante uso 

permanente de crachá, a ser fornecido pela CONTRATADA; 

8.1.15- Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 

CONTRATANTE; 

8.1.16- Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

8.1.17- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

8.1.18- Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório; 

8.1.19- Comunicar a Prefeitura de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes 

verificada no curso da execução contratual; 

8.1.20- Executar os serviços no prazo determinado; 

8.1.21- Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros no cumprimento e 

execução dos serviços; 

8.1.22- Realizar reuniões técnicas junto à equipe do CONTRATANTE para a customização dos 

sistemas às especificações deste edital; 

8.1.23- Manter sigilo das informações obtidas.  

 

8.2- Constituem obrigações da CONTRANTE: 

8.2.1- Prestar informações à contratada que garantam o bom andamento dos trabalhos; 

8.2.2- Acompanhar o desenvolvimento das atividades, podendo solicitar ao representante da 

contratada, quando necessário, possíveis adequações na prestação dos serviços; 

8.2.3- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei Federal no 8.666/93; 

8.2.4- Notificar à contratada, formal e tempestivamente, todas as irregularidades observadas no 

decorrer da prestação dos serviços; 

8.2.5- Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados no contrato, mediante apresentação da 

nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, no prazo pactuado. 

 

CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES 

 

9.1 – A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, 

sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei 

nº 8.666/1993, conforme o disposto:  

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não 

gerem prejuízo para o Município de Anchieta; 
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b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias, 

incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de descumprimento do prazo estipulado 

para a entrega do(s) produto(s), que será calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como 

correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;  

 

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor global da 

contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada 

cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;  

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o Município 

de Anchieta por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa em fornecer o(s) produto(s);  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa, 

por um período de 2 (dois) anos.  

9.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

9.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

9.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento ou 

por publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa;  

9.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 

8.666/1993;  

9.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito do 

Município de Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação.  

9.7- Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.  

9.8- O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata de Registro 

de Preços e/ou quando sofre as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 

10.520/2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS 

NÃO PARTICIPANTES 
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10.1- Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, 

incluindo a Administração direta, indireta, autarquias, empresas públicas, que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador. 

10.2- Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão.  

10.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão 

Gerenciador e órgãos participantes.  

10.4– As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 

por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

10.5- O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de 

registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

10.6- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigencia da ata. 

10.7- Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

10.8- É facultada aos órgãos ou entidades municipais, a adesão a ata de registro de preços de 

órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO: 

11.1- A Fiscalização da Ata de Registro de Preços caberá ao servidor José Cláudio das Neves Pinto 

e ao servidor Luciano Paulini Barone como substututo imediato.  

11.2- A fiscalização da Ata de Registro de Preços não exclui a responsabilidade da empresa, mesmo 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades, inclusive resultante de imperfeições técnicas, 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica co-

responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

11.3- Fica designado como Gestor do Contrato o Senhor Ranto Ribeiro Tavares. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO 

12.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Anchieta/ES para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

utilização da presente Ata de Registros de Preços. 

E, por assim estarem acordadas, declaram as partes aceitar todas as condições estabelecidas nas 

cláusulas da presente Ata de Registro de Preços, que, após lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. 

 
Anchieta, _____ de ______________ de 2018. 

 
 
 
 
__________________________________                                            ___________________________________________ 

    Fabrício Petri           xxxxxxxxxxxxxxxxxx Prefeito 
Municipal                                       xxxxxxxxxxxx 

             CONTRATANTE      CONTRATADA 
  

 

 

 

ANEXO 1  

 

 

TABELA DO LOTE XX 

 

LOTE 1  

Item Descrição Unidade 

de 

medida 

Quant Valor unit. 

 

Valor total 
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ANEXO 10 

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/2018 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A 

EMPRESA ______________, NA QUALIDADE DE 

CONTRATANTE E CONTRATADA, 

RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS 

CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

 

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Rodovia do Sol, KM 21,5 nº 1.620, CEP 29.230.000, Anchieta/ES, inscrito no CNPJ-MF 

sob o nº 27.142.694/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 

Exmº. Sr. Prefeito FABRÍCIO PETRI e, de outro lado, a empresa ___________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ___.____.____/_____-___, com sede na 

_____________, nº _____, bairro, cidade/UF, CEP _____-____, neste ato representado legalmente 

pelo Sr. _______________, CPF nº ____.____._____-___, doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem firmar este CONTRATO nos termos do procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 

021/2018, Processo  nº 1053/2017, conforme a Lei nº 8.666/1993, que se regerá mediante as 

Cláusulas e condições que subseguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1-Constitui objeto deste instrumento, Contratação de empresa especializada em atividades 

patrimoniais para CAPACITAR, TREINAR, ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO NO CONTROLE 

DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E 

INFRAESTRUTURA, COM REGISTRO DE IMAGENS GEORREFERENCIADAS; REALIZAR 

INVENTÁRIOS, AVALIAÇÕES, REAVALIAÇÕES, CONTROLE DE CUSTOS DAS CLASSES 

CONTÁBEIS E SUAS SUB CLASSES;  ALÉM DE REALIZAR A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE TODOS OS DADOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA E  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA-ES. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o 

Processo nº 1053/2017, completando-o para todos os fins de direito, independente de sua 

transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
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3.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta abaixo especificada: 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

4.1- O contrato terá vigencia a contar da data de sua assinatura, com previsão de término de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogada de acordo com parágrafos do Art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO  

5.1 - O valor global do Contrato corresponde a R$ _________, cujo pagamento será efetuado de 

acordo com os preços consignados no procedimento licitatório e especificados no Anexo I deste 

instrumento.  

5.2- Admitir-se á o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, sob os ditames contidos na Lei nº 

8.666/1993; 

5.3- No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, direitos 

trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias à perfeita conclusão do objeto 

licitado, que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado;  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA METODOLOGIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1- Migrar todos os dados (informações) inventariados em loco, para o sistema de gestão de 

controle do patrimônio público, com a finalidade de encaminhar as informações que serão 

necessárias a atender aos órgãos oficiais fiscalizadores. 

6.2- Atender na íntegra o Anexo 1.A  “ETAPAS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO E 

AVALIAÇÃO” deste TERMO; 

6.3- Atender ao cronograma físico financeiro e Plano de Ação conforme processo administrativo nº 

19600/2017 

6.4- Os serviços serão executados em 12 (doze) meses a partir da data de emissão da ordem de 

serviço. 

 

Cronograma de Execução:   

 

DESCRIÇÃO      M E S E S      

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 

Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos 

04.122.002.2.017 

Gestão e Regularização do 

Patrimônio Público 

3.3.90.39.05 

Serviços Técnicos 

Profissionais 

 

1.000.0001 

(Recursos Ordinários) 

1.604.0001 

(Royalties) 
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01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  

Diagnóstico / Planejamento  X                        

Estruturação e implantação 

dos  

procedimentos e Sistemas de 

Gestão Patrimonial  

X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Treinamento   X  X  X  X  X  X              

Inventário ou vistorias físicas  
  X  X  X  X           

Conciliação (cotejamento)   
          X  X            

Avaliação dos bens                X   X       

Laudos/Relatório Final  

migração dos dados para 

sistema de controle 

patrimonial 

   X X  X  X  X  X  X   X X X  X  

 

 

CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO 

8.1- O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Prefeitura de Anchieta-ES 

(PMA) do(s) documento(s) fiscal(is) hábil(eis), bem como os documentos de regularidade fiscal 

exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, sem emendas ou rasuras. Estes documentos 

depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o processamento e pagamento no prazo 

de 30 (trinta) dias após a respectiva apresentação.   

a) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

8.2- Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as 

exigências do Edital, com apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 

pela Secretaria responsável, as mesmas serão encaminhados para o processamento.  

8.3- Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância 

impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, sendo que o 

recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;  

8.4- O Município de Anchieta-ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título 

lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações; 

8.5- O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária; 

 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
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9.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que 

haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

10.1- Constituem obrigações da CONTRATADA 

10.1.1- Acatar a fiscalização do serviço contratado, levado a efeito por pessoa designada pela 

contratante para acompanhar a execução do contrato e cujas solicitações deverão ser atendidas 

prontamente, bem como comunicar à contratante quaisquer irregularidades detectadas; 

10.1.2- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seu empregado uma vez que não existe, no caso, vínculo empregatício deles com a 

contratante; 

10.1.3- Responsabilizar-se pelas eventuais despesas necessárias à execução do serviço solicitado, 

qualquer que seja o valor; 

10.1.4- Disponibilizar “site” para  gestão e monitoramento do inventário e avaliação a ser utilizado da 

data de corte até a exportação final para o sistema utilizado pelo município;SISTEMAS ENSINO, ST 

O acesso ao site e possíveis customizações da solução tem como objetivo de testar e adaptar a 

solução as exigências para cumprir na íntegra as ETAPAS DE EXECUÇÃO - Anexo 1.A. 

10.1.5- Todo processo de importação e exportação de dados, configuração, parametrização, 

integrações e possíveis customizações da solução é de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

10.1.6- A Disponibilização do site não terá custos de instalação e manutenção para a 

CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com servidores, 

gadgets para coletar dados e qualquer outra tecnologia utilizada pela CONTRATADA ; 

10.1.7- O Acesso ao sistema de ensino (EAD), Fórum de Discussão de Gestão Patrimonial na etapa 

de implantação inicial deverá apresentar as seguintes características: 

I. Disponibilização da Plataforma de Ensino (EAD) 

II.  Disponibilização do Fórum  de discussão  para consulta e  Discussão sobre a metodologia e 

execução dos serviços; 

III. Disponibilização do Site para Gestão e Monitoramento do Inventário e disponibilização de 

coletores de dados;  

IV. Publicação e configuração de todos os sistemas e ou microservices de ensino a distancia, fórum 

de discussão, gestão patrimonial; 

10.1.8- Configuração das regras do sistema com base nas Estrutura Administrativa e plano de 

logística; 

 10.1.9- Garantia: A licitante que for contratada garante que o site disponibilizado e demais 

tecnologias correspondem às especificações por ela ofertadas ATENDE NA ÍNTREGRA O Anexo 

1.A ETAPAS DE INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO, e para tal envidará todos os esforços para sanar 
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possíveis falhas e/ou substituí-los por outras ferramentas, para garantir o atendimento às referidas 

especificações. No caso de futura execução dos serviços a licitante prestará garantia de 5% do valor 

do contrato atendendo ao  Art. 56 parágrafo 1º da Lei 8666/93. 

10.1.10-    Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

10.1.11-  Gerenciar e manter, com recursos e meios próprios, as pessoas prestadoras de serviços, 

arcando com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura; 

10.1.12- Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários e fiscais resultantes da execução do 

Contrato; 

10.1.13- Iniciar as atividades no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do início de vigência 

do contrato e emissão da referida ordem de serviço; 

10.1.14- Manter os empregados quando necessário, durante o horário de trabalho nas dependências 

da Prefeitura ou em outras unidades da prefeitura devidamente identificados mediante uso 

permanente de crachá, a ser fornecido pela CONTRATADA; 

10.1.14- Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 

CONTRATANTE; 

10.1.15- Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

10.1.16- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

10.1.17- Manter, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório; 

10.1.18- Comunicar a Prefeitura de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes 

verificada no curso da execução contratual; 

10.1.19- Executar os serviços no prazo determinado; 

10.1.20- Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros no cumprimento 

e execução dos serviços; 

10.1.21- Realizar reuniões técnicas junto à equipe do CONTRATANTE para a customização 

dos sistemas às especificações deste edital; 

10.1.22- Manter sigilo das informações obtidas.  

 

10.2- Constituem obrigações da CONTRATANTE 

10.2.1-  Prestar informações à contratada que garantam o bom andamento dos trabalhos; 

10.2.2- Acompanhar o desenvolvimento das atividades, podendo solicitar ao representante da 

contratada, quando necessário, possíveis adequações na prestação dos serviços; 

10.2.3- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei Federal no 8.666/93; 
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10.2.4- Notificar à contratada, formal e tempestivamente, todas as irregularidades observadas no 

decorrer da prestação dos serviços; 

10.2.5- Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados no contrato, mediante apresentação da 

nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, no prazo pactuado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

11.1 – A fiscalização dos serviços objeto deste contrato caberá ao servidor José Cláudio das Neves 

Pinto e ao servidor Luciano Paulini Barone como substututo imediato.  

11.2- Fica designado como Gestor do Contrato o Senhor Ranto Ribeiro Tavares. 

11.3 - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação 

ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos. 

11.4 - A presença da fiscalização no local de execução dos serviços não atenua nem diminui a 

responsabilidade do CONTRATADO em qualquer ocorrência quanto aos erros e/ou omissões 

verificadas no desenvolvimento dos trabalhos a eles relacionados. 

11.5- A Prefeitura de Anchieta poderá recusar quaisquer serviços quando entender que estes, ou que 

os componentes empregados não sejam os especificados, ou quando entender que o serviço esteja 

irregular. 

11.6- O CONTRATADO sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da unidade 

competente da Prefeitura Municipal de Anchieta. 

11.7- A Fiscalização do Contrato caberá ao servidor José Cláudio das Neves Pinto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  

12.1- A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste 

instrumento.  

12.1.1- Constituem motivos de rescisão do contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;  

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;  

          d) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da               

conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;  

           e) O atraso injustificado no fornecimento do objeto da prestação dos serviços;  

          f) A subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;  
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           g) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

h) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo 

representante da CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste 

contrato; 

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

j) a dissolução da sociedade; 

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

prejudique a execução deste contrato; 

l) razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e 

exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato;  

m) a supressão, por parte da CONTRATANTE dos serviços, acarretando modificação do valor 

inicial atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando 

acordado pelas partes, por meio de instrumento hábil.  

           n) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 

decorrentes de serviços executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

o) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução deste contrato; 

           p) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis. 

12.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislação processual. 

12.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

13.1- A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, 

sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei 

nº 8.666/1993, conforme o disposto:  

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não 

gerem prejuízo para o Município de Anchieta; 



 

5

0

 

 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇO 

 

 

 

PET Nº 1053/2017 

FLS: ______________ 
 
ASS.:  

b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias, 

incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de descumprimento do prazo estipulado 

para excução do(s) serviço(s), que será calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como 

correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso;  

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor global da 

contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em executar o(s) serviço(s), aplicada 

cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;  

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o Município 

de Anchieta por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa em executar o(s) serviço(s);  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou 

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa, 

por um período de 2 (dois) anos.  

13.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

13.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após a 

devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

13.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento ou 

por publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa;  

13.5 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei 

nº 8.666/1993;  

13.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito do 

Município de Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação.  

13.7- Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA 

14.1- Caberá a empresa vencedora prestar diretamente na Secretaria de Fazenda do Município de 

Anchieta, no valor correspondente a 5%(cinco por cento) do valor da contratação, garantia para 

execução do contrato, em uma das seguintes modalidades: 

 Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública; 

 Fiança Bancária; 
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 Seguro-garantia. 

 14.2- A garantia referida destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel execução 

do Contrato, o pagamento de eventuais multas aplicadas à CONTRATADA, podendo ainda ser retida 

para satisfação de eventuais demandas e/ou condenações judiciais, na área civil, criminal ou 

trabalhistas, relacionadas à execução do contrato, ou para responder por ação ou omissão de 

responsabilidade da CONTRATADA, perseguida em processos judiciais em qualquer área, até o 

trânsito em julgado da decisão.   

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

15.1 - Aplica-se à execução deste Contrato, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO  

16.1 - - Este Contrato será publicado, em resumo conforme dispõe o art. 61, parágrafo único da Lei 

nº 8.666/1993.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO 

17.1- Fica eleito o foro da Cidade de Anchieta/ES, para dirimir qualquer dúvida ou contestação 

oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja.  

17.2- E, por estarem justos e contratados, assinam este Contrato em duas vias de igual teor e forma, 

para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.  

 

Anchieta - ES, ..... de ........... de 2018. 

 

 

______________________ 

Prefeito de Anchieta 
CONTRATANTE 

 _____________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

1 - _______________________   

 

2 - _______________________ 

 

 


