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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 

 

PREÂMBULO 

O Município de Anchieta, 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, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal A Nº.151, de 

10 de setembro de 2018. 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 - Modalidade: Pregão Presencial  

2 - Processo Administrativo nº 14672/2018 e seu apenso 15329/2018 

3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO ITEM 

4 - Objeto: Contratação de empresa para aquisição de trator agrícola, colhetora de forragens, 

grade aradora e retroescavadeira, conforme especificações contidas no Anexo 1. 

- ITENS 02 e 03 – Contratação exclusiva de microempresa, empresa pequeno porte ou 

equiparada 

 

5 - Dotação Orçamentária:                                                                                   

 

II – DATA, HORÁRIO E LOCAL 

Pregão Presencial nº 016/2018 

Dia: 06/11/2018  

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. 
 

 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de Recurso 

Secretaria Municipal de Agricultura 
 

20.608.021.2.079 
 

 

4.4.90.52.23 
 

1.000.0001 

Secretaria Municipal de Agricultura 20.608.021.2.079 4.4.90.52.23 1.000.0002 

Secretaria Municipal de Agricultura 20.608.021.2.079 4.4.90.52.23 1.502.000.5 
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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. 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1-  Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, 

que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos;  

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; 
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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; 

5 - 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 última alteração consolidada), 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 

e do outorgante da procuração, assim como o original ou cópia autenticada do Estatuto ou 

Contrato Social e seus termos aditivos (ou última alteração consolidadda), 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 

http://www.anchieta.es.gov.br/
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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, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/207 do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio. 

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 – Deverá apresentar declaração atestando que a licitante não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do 

órgão celebrante. (Anexo 8) 

 

10 - 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. 

 

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

penal e administrativa. 

 

12- 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. 
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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 nº 016/2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 1- PROPOSTA DE PREÇO 

A Prefeitura de Anchieta- Estado do Espírito Santo 

Pregão Presencial nº 016/2018 

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, bem como marca, sob pena de desclassificação imdediata; 

 

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; 

 

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; 

http://www.anchieta.es.gov.br/
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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- 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) não apresentarem MARCA/MODELO do produto; 

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 ITEM. 

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 

edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à classificação pelo critério estabelecido no 

item acima.  

4- Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital e 

apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis.  

4.1. Serão considerados inexeqüíveis aqueles preços que não venham a ter demonstrado sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 

com os de mercado e serão considerados excessivos quaisquer valores que sejam superiores ao 

valor estimado pelo Município de Anchieta; Ainda, as empresas que apresentarem preços total ou 

unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero; 

http://www.anchieta.es.gov.br/
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5- 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.  

6- 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.  

7 - 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. 

8 - 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.  

9 - 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;  

9.1- 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).  

  9.2 - 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; 

 

10 - 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. 

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

andamento do procedimento licitatório.  

12 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances já ofertados, após abertos os envelopes 

nº 1- proposta, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  

13 - 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.  

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com


 

     

         MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

  

8/43 
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 14672/2018 

FLS: ___________ 
 
ASS.:  

14 - 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. 

 15 - 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 licitante arrematante, buscando a proposta mais vantajosa para o Município de 

Anchieta. 

16- 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; 

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

da diretoria em exercício;  
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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 6 (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).  

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).  
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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 penalidades previstas neste Edital, sendo 

facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

contratação ou revogar a licitação. 

5.8- 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  

6.1. Comprovação de que o licitante forneceu objeto de natureza compatível com o objeto da 

licitação. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de 

Capacidade Técnica fornecido por Órgãos da Administração Pública ou Entidade Privada, 

devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa/ou com o carimbo ou órgão 

tomador, compatível com o objeto desta licitação.  

 

7 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

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. 

7.1.1- A empresa licitante que iniciou as atividades no exercício em que se realizar a 

licitação poderá apresentar balanço de abertura. 

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);  
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a). As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes (ANEXO 6):  

 

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;  

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 
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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.  

a) 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. 

b) 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  

 

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; 
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 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.  

4- No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato, vindo a decair do direito a 

execução do objeto dessa licitação, o Município de Anchieta poderá revogá-la ou convocar os 

licitantes remanescentes na ordem em que foram classificados, para contratar em igual prazo e nas 

mesmas condições em que a primeira classificada teria sido contratada. 

 

XII - ORIENTAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DO PRODUTO 

1 - As informações relativas ao fornecimento do produto, estão descritas nos itens “4” e “5” TERMO 

DE REFERÊNCIA – ANEXO 1.  

 

XIII – DO PAGAMENTO  

1- Os pagamentos serão efetuados em reais, contra entrega dos equipamentos, mediante 

apresentação de faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pela fiscalização. 

2- Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do 

período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso 

XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93. 

3- Considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de 

entrega do documento de cobrança no local de pagamento.  

4- A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para 

fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a 

isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de 
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retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no 

percentual correspondente à natureza do bem. 

5- As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação justificativa a cada 

fornecimento faturado, devidamente atestada pela fiscalização e com destaque das alíquotas 

tributárias incidentes. 

6- A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela Prefeitura de Anchieta, e 

deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à 

licitante vencedora para correções. 

7- Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número do contrato e a data de 

emissão da Nota de Empenho, emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA e que 

cubram a execução dos fornecimentos, e indicação do banco, a agência e respectivos 

códigos e o número da conta para posterior pagamento. 

8- Quaisquer  tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a 

revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso. 

9- Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por 

sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos 

preços do objeto contratual. 

10- Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da Contratada perante o 

sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória, não gerará para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA nenhuma responsabilidade nem obrigação de 

reajustamento ou atualização monetária do valor devido. 

11- É de inteira responsabilidade da contratada a entrega a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos anexos, se houver, 

de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA dos prazos estabelecidos. 

12- Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas – SIMPLES, 

deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a 

retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

13- A empresa vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, na forma do inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93. 
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XIV – 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 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.  

2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;  

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;  

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;  

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;  

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.  

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.  
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XV – DO CONTRATO 

1-A efetivação do contrato dar-se-á através de termo próprio (Anexo 9) a ser assinado com a 

empresa vencedora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a homologação e adjudicação do 

certame pela autoridade competente. 

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 – O fornecimento do produto 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 o inciso II do Art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

 

XVI - 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.  

5- As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em Contrato, cuja minuta consta 

do Anexo 9. 
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6 - 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.  

7 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:  

 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO 2 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

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  

ANEXO 9– MINUTA DE CONTRATO  

 

Anchieta, 22 de outubro de 2018.  

 

 

Janaina Petri Passamani Fernandes 

Pregoeira Oficia 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1 -  DO ÓRGÃO REQUISITANTE 
1.1- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 

 

2-   OBJETO 

2.1- Contratação de empresa para aquisição de trator agrícola, colhetora de forragens, grade 

aradora e retroescavadeira, conforme descrição, condições, quantidades, exigências e estimativas 

adiante indicadas: 

 

ITEM 01: 

ITENS DESCRIÇÕES MÍNIMAS QUANT.  
VALOR 

UNITÁRIO 

1 

TRATOR AGRÍCOLA: TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, TRAÇÃO 4X4, 

NOVO/ANO/MODELO ATUAL, 0 HORA motor de mínimo 03 cilindros, potência 

mínima 75 cv, tomada de força independente, embreagem dupla, transmissão 

com 12 marchas à frente e 04 a ré, freio multidisco em banho de óleo, 

capacidade mínima de levante hidráulico de 2500kgf, kit controle remoto, pesos 

dianteiros e contrapesos traseiros, e direção hidrostática, pneus dianteiros 12.4-

24 e traseiro 18.4-30; capota e cinto de segurança. 

01 R$120.633,33 

VALOR TOTAL DO ITEM 01: R$120.633,33 (Cento e vinte mil, seiscentos e trinta e três reais e 

trinta e três centavos). 

 

ITEM 02 

ITENS DESCRIÇÕES MÍNIMAS QUANT.  
VALOR 

UNITÁRIO  

1 

COLHEDORA DE FORRÁGENS: colhedora de forragens, caixa e cardan, 

acionamento tratorizado, com produção de até 30 ton/hr, com tamanho de 

particulado de 24/2 à 36 mm, com 12 facas, com 04 rolos recolhedores, com 

potencia na tdp de variando de 50 a 80 cv, com bica giratória semi-hidráulica e 

carenagem. 

01 R$27.633,33 

VALOR TOTAL DO ITEM 02: R$ 27.633,33 (Vinte e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e 

trinat e três centavos). 

 

ITEM 03 

ITENS DESCRIÇÕES MÍNIMAS QUANT.  VALOR 
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UNITÁRIO  

1 

GRADE ARADORA: grade aradora com controle remoto, com roda, com 

pneus novos, pistão hidráulico de levante, mancal a graxa, com 14 discos de 

28’’. 

01 R$ 23.566,67 

VALOR TOTAL DO ITEM 03: R$ 23.566,67 (Vinte e três mil e quinhentos e sessenta e seis reais 

e sessenta e sete centavos). 

 

ITEM 04 

ITENS DESCRIÇÕES MÍNIMAS QUANT.  
VALOR 

UNITÁRIO  

1 

RETROESCAVADEIRA: ANO/MODELO ATUAL, ZERO HORAS; 

MOTORIZAÇÃO DIESEL, turbo alimentado com potenncia mínima de 80hp, 

tração 4x4; peso operacional mínimo de 7.000 Kg; painel na laterla da cabine; 

cabine fechada com ar condicionado de fábrica, com “rops e fops” de acordo 

com as normas técnicas da abnt; chassi monobloco estrutural soldado em 

peça única; kit iluminação completa; alarme de ré sonoro; retrovisor; controle 

de escavadeira; sistema hidráulico com vazão mínima de 108 I/min; horímetro; 

cinto de segurança. Luzes de trabalho (4); bateria padrão; arrefecedor padrão; 

caçamba dianteira de 0,93m³; caçamba retro de 0.30”hd com 5 dentes; 

estabilizadores com sapatas; jogo de pneus padrão para retros; rotação da 

caçamba de no mínimo 180°, emplacada e tanque de combustível cheio. 

01 228.333,33 

VALOR TOTAL DO ITEM 04: R$ 228.333,33 (Duzentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e três 

reais e trinta e três centavos) 

 

Obs 1: Os preços, unitário e global, máximos admitidos para fins desse certame são os que constam 

na tabela acima. 

Obs 2: A oferta de preços acima do parâmetro estabelecido acima importará em desclassificação do 

licitante. 

3 – JUSTIFICATIVA 

3.1- Para atender a crescente reivindicação dos agricultores(as) em dotar o nosso município das condições 

básicas de produção necessárias para o fortalecimento da atividade agrícola, melhoria da renda e 

condições de vida das famílias dos(as) agricultores(as) faz-se necessário o fortalecimento do Programa de 

Mecanização Agrícola, Estrada e Escoamento da Produção (PROMAEPA). O PROMAEPA vem facilitar a 

implantação de lavouras, a manutenção das estradas nas propriedades, abertura de áreas para construção 

de casas e tulhas, currais, escoamento da produção, terreiros, preparo do solo para plantio e apoi a 

colheita de forrageiras, gerando novas perspectivas na geração de postos de trabalho possibilitando assim, 
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a permanência das famílias no campo. Além disso, o PROMAEPA tem o objetivo de apoiar os agricultores 

familiares e associações com serviços e preparo do solo, drenagem, colheita, abertura de poços e açudes, 

transporte de insumos para a produção e abertura e conservação de estradas das propriedades. Os 

agricultores familiares são os beneficiários principais do PROMAEPA, sendo hoje mais de 1.500 famílias, 

além das associações de agricultores(as) familiares do município. O fortalecimento do PROMAEPA com 

aquisição de mais equipamentos vem suprir uma necessidade urgente, pois existe uma demanda 

reprimida muito grande por serviços de preparo de solo, colheita de forragens, limpeza e abertura de 

estradas, abertura de poços e bebedouros e limpeza de canais de escoamento de água. Segundo 

levantamento feito pela secretaria de agricultura dos 587 pedidos de serviços em 2017, somente 215 foram 

executados, ou seja, 36% dos agricultores que solicitaram serviços foram atendidos. Caso não forem 

adquiridas mais máquinas e equipamentos a tendência dessa demanda é aumentar ainda mais, devido ao 

desgaste e a crescente demanda por parte dos agricultores. 

4 -  PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EMBARQUE E TRANSPORTE 

4.1- O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos, a contar do 

recebimento da NOTA DE EMPENHO ou AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela licitante vencedora. 

4.2- Os bem objeto desta licitação, após solicitados pela Prefeitura Municipal de Anchieta, deverão ser 

entregues: 

  4.2.1- Em Anchieta (ES)  Local: sede da Prefeitura. Endereço: Rodovia do Sol, Km 21,5, nº. 

1620, Bairro Vila residencial samarco, CEP 29.230-000.  

4.3- A contratada deverá contactar a pela Prefeitura Municipal de Anchieta, fones (28) 3536-2378 ou (28) 

99943-7428, no horário das 8h às 17h, em dias úteis, para informar com antecedência mínima de 24 horas 

o dia e a hora prevista da entrega. 

4.4- O meio de transporte e o acondicionamento dos bens devem ocorrer em padrões de qualidade que 

assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas 

durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos 

transportados. 

4.5- O transporte, carga, descarga e montagem, quando necessário, dos bens serão de exclusiva 

responsabilidade da licitante vencedora. 

4.6 - Todos os equipamentos agrícolas (retroescavadeira, trator e implementos) devem ter garantia de 12 

(doze) meses, contados a partir da data da entrega, e também Assistência Técnica gratuita no 

município de Anchieta durante o período de garantia. O vencedor do certame licitatório deverá 

apresentar lista com as autorizada(s) credenciada(s). Além disso, o atendimento às manutenções 

solicitadas pelo contratante deve ocorrer em no máximo 15 (quinze) dias corridos. 
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4.7 - Não será admitida a entrega dos equipamentos pela Contratada sem que esta esteja de posse da 

Ordem de Fornecimento ou outro instrumento similar e devidamente acompanhado dos documentos 

fiscais (Nota Fiscal/Fatura).  

5      ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1- A aceitação dos objetos será realizada pelo gestor e fiscal indicados pela PMA, por meio de termo 

circunstanciado a ser emitido em até 5 (cinco) dias consecutivos da entrega, comprovada a sua 

adequabilidade aos termos do certame. 

5.2- O gestor e o fiscal poderão solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 

verificadas na entrega das máquinas ou, até mesmo, a substituição por novas, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias consecutivos contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sem prejuízo 

para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 

5.3- Quando forem utilizados recursos de Contrato de Repasse da Caixa Econômica Federal, os 

equipamentos serão recebidos: 

a) Provisoriamente, através de simples conferência física por Servidor da PMA designado, para 

efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação através da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e conseqüente 

aceitação, verificação essa realizada por responsável designado pela CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL em prazo definido por essa Instituição Financeira Oficial Federal. 

5.4- Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto fornecido pelo 

prazo estabelecido na respectiva garantia (pelo produtor ou fabricante), obrigando-se a repor aquele que 

apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE. 

5.5- O pagamento ao fornecedor vencedor dos itens 01,02 e 03, será realizado após a aceitação 

definitiva do equipamento, ou seja, após a verificação e aceitação realizada por responsável 

devidamente designado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

 

6    -    DEVERES DAS PARTES 

6.1- Compete à Contratada: 

6.1.1- entregar os equipamentos de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo 

de Referência; 

6.1.2- providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 

Contratante; 
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6.1.3- garantir que os implementos discriminados nos Itens 2 e 3 deste Termo de Referência, sejam 

compatíveis e acopláveis ao trator agrícola (item 01 que será adquirido pela Administração) 

pertencente à entidade/município destinatário, cabendo também a Contratada realizar as 

adequações necessárias para atendimento a esse quesito; 

6.1.4- manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o 

inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações; 

6.1.5- garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia; 

6.2- Compete à Contratante: 

6.2.1- efetuar o pagamento após a entrega dos objetos, em caso de aceitabilidade; 

6.2.2- definir o local para entrega; 

7.       DA FISCALIZAÇÃO  

7.1- O servidor responsável pela fiscalização e gestão do acompanhamento do contrato será a 

servidora Simone Battestin – Gerente Operacional de Desenvolvimento Rural e 

Abastecimento. 

7.2-  Será realizado, também pela PMA, o acompanhamento do uso dos objetos durante sua 

garantia prevista neste Termo de Referência, objetivando avaliar seu desempenho e a 

qualidade do serviço prestado pelo fornecedor no que se refere aos prazos de entrega e 

velocidade de atendimento das possíveis inconformidades constatadas. 

 

 

8.      DAS  PENALIDADES 

8.1 – As penalidades estão previstas no tópico XIV do Edital. 

9.       DA GARANTIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

9.1- O prazo de execução desse certame fica estabelecido em 12 meses; 

9.2- A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela 

garantia de que todos os bens fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, 

de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condições 

estabelecidas nas especificações técnicas respectivas, no prazo mínimo de 12 (doze) meses, 

ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual deverá estar expresso na proposta, contado a 
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partir da data da sua entrega à PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, no local de que 

trata o subitem 4.2.1 deste Termo de Referência. 

9.3- No caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no subitem 9.2, a 

licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante. 

9.4- Durante o período de garantia contra defeitos de fabricação, a adjudicatária obriga-se a 

efetuar, sem ônus para o PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, a substituição do objeto 

que apresentar defeitos de fabricação, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da 

notificação. 

9.5- A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos 

provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do fornecimento contratado. 

9.6- Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela 

CONTRATANTE, para reparação desses danos ou prejuízos. 

 

10.   INFORMAÇÕES GERAIS  

10.1- Os bens ofertados deverão ser originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma, 

produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou pirateados, sob pena do 

afastamento do certame e/ou do não recebimento dos mesmos quando de sua entrega. 

10.2- Os bens, ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz 

respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

10.3- A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta 

desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação. 

10.4- Todos os itens da planilha de cotação devem estar acompanhados de manual de instrução 

em português. 

10.5- O transporte, carga e descarga dos bens, assim como a montagem (quando necessária), 

serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 

10.6- Todos os itens da planilha de cotação devem estar acompanhados de catálogos técnicos com 

as informações completas dos materiais fornecidos de acordo com as normas técnicas da 

ABNT. 

10.7- Garantias e Assistências Técnicas dos bens adquiridos ocorrerão conforme Item 9 deste. 
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11.   FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

11.1- As propostas deverão ser formuladas indicando as especificações técnicas e 

marca/fabricante, garantia contra defeitos de fabricação e quaisquer outras informações afins 

que julgar necessárias ou convenientes e consignar o preço unitário do item expresso em 

reais, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga, 

descarga, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto a ser licitado. 

11.2- A validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data 

da abertura do certame licitatório. 

 

12.   DO PAGAMENTO 

12.1- Os pagamentos serão efetuados em reais, contra entrega dos equipamentos, mediante 

apresentação de faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pela fiscalização. 

12.2- Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do 

período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso 

XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93. 

12.3- Considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de 

entrega do documento de cobrança no local de pagamento.  

12.4- A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para 

fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a 

isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de 

retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no 

percentual correspondente à natureza do bem. 

12.5- As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação justificativa a cada 

fornecimento faturado, devidamente atestada pela fiscalização e com destaque das alíquotas 

tributárias incidentes. 

12.6- A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela Prefeitura de Anchieta, e 

deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à 

licitante vencedora para correções. 

12.7- Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número do contrato e a data de 

emissão da Nota de Empenho, emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA e que 

cubram a execução dos fornecimentos, e indicação do banco, a agência e respectivos 

códigos e o número da conta para posterior pagamento. 
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12.8- Quaisquer  tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a 

revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso. 

12.9- Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por 

sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos 

preços do objeto contratual. 

12.10- Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da Contratada perante o 

sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória, não gerará para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA nenhuma responsabilidade nem obrigação de 

reajustamento ou atualização monetária do valor devido. 

12.11- É de inteira responsabilidade da contratada a entrega a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos anexos, se houver, 

de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA dos prazos estabelecidos. 

12.12- Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas – SIMPLES, 

deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a 

retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

12.13- A empresa vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, na forma do inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93. 

 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 

 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de Recurso 

Secretaria Municipal de Agricultura 
 

20.608.021.2.079 
 

 

4.4.90.52.23 
 

1.000.0001 

Secretaria Municipal de Agricultura 20.608.021.2.079 4.4.90.52.23 1.000.0002 

Secretaria Municipal de Agricultura 20.608.021.2.079 4.4.90.52.23 1.502.000.5 
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 ANEXO 2 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 

 

 
ITEM 01 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.  
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

TRATOR AGRÍCOLA: TRATOR AGRÍCOLA 
SOBRE RODAS, TRAÇÃO 
4X4,NOVO/ANO/MODELO ATUAL, 0 HORA 
motor de mínimo 03 cilindros, potência mínima 
75 cv, tomada de força independente, 
embreagem dupla, transmissão com 12 marchas 
à frente e 04 a ré, freio multidisco em banho de 
óleo, capacidade mínima de levante hidráulico 
de 2500kgf, kit controle remoto, pesos dianteiros 
e contrapesos traseiros, e direção hidrostática, 
pneus dianteiros 12.4-24 e traseiro 18.4-30; 
capota e cinto de segurança. 

UN 01 XXXX 120.633,33 120.633,33 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O ITEM R$ 120.633,33 (cento e vinte mil, seiscentos e trinta 

e três reais e trinta e três centavos) 

 
ITEM 02 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.  
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

02 

COLHEDORA DE FORRÁGENS: colhedora de 
forragens, caixa e cardan, acionamento 
tratorizado, com produção de até 30 ton/hr, com 
tamanho de particulado de 24/2 à 36 mm, com 
12 facas, com 04 rolos recolhedores, com 
potencia na tdp de variando de 50 a 80 cv, com 
bica giratória semi-hidráulica e carenagem. 

UN 01 XXXX 27.633,33 27.633,33 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O ITEM R$ 27.633,33 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta e 

três reais e trinta e três centavos) 

 
ITEM 03 – EXCLUSIVO ME/EPP 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.  
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

03 

GRADE ARADORA: grade aradora com controle 
remoto, com roda, com pneus novos, pistão 
hidráulico de levante, mancal a graxa, com 14 
discos de 28’’. 

UN 01 XXXX 23.566,67  23.566,67 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O ITEM R$ 23.566,67 (vinte e três mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) 

 

 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com


 

     

         MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

  

28/43 
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 14672/2018 

FLS: ___________ 
 
ASS.:  

 
ITEM 04 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.  
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

04 

RETROESCAVADEIRA: ANO/MODELO 
ATUAL, ZERO HORAS; MOTORIZAÇÃO 
DIESEL, turbo alimentado com potenncia mínima 
de 80hp, tração 4x4; peso operacional mínimo 
de 7.000 Kg; painel na laterla da cabine; cabine 
fechada com ar condicionado de fábrica, com 
“rops e fops” de acordo com as normas técnicas 
da abnt; chassi monobloco estrutural soldado em 
peça única; kit iluminação completa; alarme de 
ré sonoro; retrovisor; controle de escavadeira; 
sistema hidráulico com vazão mínima de 108 
I/min; horímetro; cinto de segurança. Luzes de 
trabalho (4); bateria padrão; arrefecedor padrão; 
caçamba dianteira de 0,93m³; caçamba retro de 
0.30”hd com 5 dentes; estabilizadores com 
sapatas; jogo de pneus padrão para retros; 
rotação da caçamba de no mínimo 180°, 
emplacada e tanque de combustível cheio. 

UN 01 XXXXX 228.333,33 228.333,33 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O ITEM R$ 228.333,33 (duzentos e vinte e oito mil, 

trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) 
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ANEXO 3 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 

 

 

 

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 016/2018 

 

 

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. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com


 

     

         MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

  

31/43 
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 14672/2018 

FLS: ___________ 
 
ASS.:  

ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 

 

 

 

 

 

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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ANEXO 6 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 

 

 

 

 

 

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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ANEXO 7 

APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO) 

PREGAO PRESENCIAL 016/2018 

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° 11.9  
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ANEXO 8 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 

 

 

 

 

Cidade XXXX,           de                  de 2018. 

 

 

 

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão 

celebrante. 

 

 

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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ANEXO 9 

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 

016/2018, Processo  nº 14672/2018, 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 para aquisição de trator agrícola, 

colhetora de forragens, grade aradora e retroescavadeira.   

 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o 

Processo nº 14672/2018 e seu apenso 15329/2018, 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  

3.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta abaixo especificada: 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de Recurso 

Secretaria Municipal de Agricultura 
 

20.608.021.2.079 
 

 

4.4.90.52.23 
 

1.000.0001 

Secretaria Municipal de Agricultura 20.608.021.2.079 4.4.90.52.23 1.000.0002 

Secretaria Municipal de Agricultura 20.608.021.2.079 4.4.90.52.23 1.502.000.5 
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

4.1- 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 o inciso II 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- 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;  

 

6- CLÁUSULA SEXTA – PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EMBARQUE E 

TRANSPORTE 

6.1- O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos, a contar do 

recebimento da NOTA DE EMPENHO ou AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela licitante 

vencedora. 

6.2- Os bem objeto desta licitação, após solicitados pela Prefeitura Municipal de Anchieta, deverão 

ser entregues: 

   6.2.1- Em Anchieta (ES)  Local: sede da Prefeitura. Endereço: Rodovia do Sol, Km 21,5, nº. 

1620, Bairro Vila residencial samarco, CEP 29.230-000.  

6.3- A contratada deverá contactar a pela Prefeitura Municipal de Anchieta, fones (28) 3536-2378 ou 

(28) 99943-7428, no horário das 8h às 17h, em dias úteis, para informar com antecedência mínima 

de 24 horas o dia e a hora prevista da entrega. 

6.4- O meio de transporte e o acondicionamento dos bens devem ocorrer em padrões de qualidade 

que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou 

pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos 

objetos transportados. 

6.5- O transporte, carga, descarga e montagem, quando necessário, dos bens serão de exclusiva 

responsabilidade da licitante vencedora. 

6.6- Todos os equipamentos agrícolas (retroescavadeira, trator e implementos) devem ter garantia de 

12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega, e também Assistência Técnica gratuita no 

município de Anchieta durante o período de garantia. O vencedor do certame licitatório deverá 
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apresentar lista com as autorizada(s) credenciada(s). Além disso, o atendimento às manutenções 

solicitadas pelo contratante deve ocorrer em no máximo 15 (quinze) dias corridos. 

6.7- Não será admitida a entrega dos equipamentos pela Contratada sem que esta esteja de posse 

da Ordem de Fornecimento ou outro instrumento similar e devidamente acompanhado dos 

documentos fiscais (Nota Fiscal/Fatura).  

6.8- A Administração Contratante designará, formalmente, o servidor (ou comissão) de, no mínimo, 

03 (três) membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, responsável pelo 

recebimento dos equipamentos, por meio de termo circunstanciado que comprove a sua 

adequabilidade aos termos da ata e pelo ateste provisório e/ou definitivo, emitido em até 05 (cinco) 

dias consecutivos da data do recebimento 

CLÁUSULA SÉTIMA - ACEITAÇÃO DO OBJETO 

7.1- A aceitação dos objetos será realizada pelo gestor e fiscal indicados pela PMA, por meio de 

termo circunstanciado a ser emitido em até 5 (cinco) dias consecutivos da entrega, comprovada a 

sua adequabilidade aos termos do certame. 

7.2- O gestor e o fiscal poderão solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 

verificadas na entrega das máquinas ou, até mesmo, a substituição por novas, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias consecutivos contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sem 

prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 

7.3- Quando forem utilizados recursos de Contrato de Repasse da Caixa Econômica Federal, os 

equipamentos serão recebidos: 

a) Provisoriamente, através de simples conferência física por Servidor da PMA designado, para 

efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação através da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e conseqüente 

aceitação, verificação essa realizada por responsável designado pela CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL em prazo definido por essa Instituição Financeira Oficial Federal. 

7.4- Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto 

fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia (pelo produtor ou fabricante), 

obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo 

CONTRATANTE. 

7.5- O pagamento ao fornecedor vencedor dos itens 01,02 e 03, será realizado após a aceitação 

definitiva do equipamento, ou seja, após a verificação e aceitação realizada por responsável 

devidamente designado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
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CLÁUSULA OITAVA –  DO PAGAMENTO 

8.1- Os pagamentos serão efetuados em reais, contra entrega dos equipamentos, mediante 

apresentação de faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pela fiscalização. 

8.2- Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do 

período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso 

XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93. 

8.3- Considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de 

entrega do documento de cobrança no local de pagamento.  

8.4- A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para 

fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a 

isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de 

retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no 

percentual correspondente à natureza do bem. 

8.5- As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação justificativa a cada 

fornecimento faturado, devidamente atestada pela fiscalização e com destaque das alíquotas 

tributárias incidentes. 

8.6- A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela Prefeitura de Anchieta, e 

deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à 

licitante vencedora para correções. 

8.7- Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número do contrato e a data de 

emissão da Nota de Empenho, emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA e que 

cubram a execução dos fornecimentos, e indicação do banco, a agência e respectivos 

códigos e o número da conta para posterior pagamento. 

8.8- Quaisquer  tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a 

revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso. 

8.9- Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por 

sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos 

preços do objeto contratual. 

8.10- Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da Contratada perante o 

sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória, não gerará para a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA nenhuma responsabilidade nem obrigação de 

reajustamento ou atualização monetária do valor devido. 

8.11- É de inteira responsabilidade da contratada a entrega a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos anexos, se houver, 

de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA dos prazos estabelecidos. 

8.12- Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas – SIMPLES, 

deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a 

retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

8.13- A empresa vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, na forma do inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

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, através de Termo 

Aditivo ou Termo de Apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

10.1- Constituem obrigações da CONTRATADA: 

10.1.1- entregar os equipamentos de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo 

de Referência; 

10.1.2- providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 

Contratante; 

10.1.3- garantir que os implementos discriminados nos Itens 2 e 3 deste Termo de Referência, sejam 

compatíveis e acopláveis ao trator agrícola pertencente à entidade/município destinatário, cabendo 

também a Contratada realizar as adequações necessárias para atendimento a esse quesito; 

10.1.4- manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o 

inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações; 

10.1.5- garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia; 
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10.2- Constituem obrigações da CONTRATANTE 

10.2.1- efetuar o pagamento após a entrega dos objetos, em caso de aceitabilidade; 

10.2.2- definir o local para entrega; 

10.2.3- designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do parágrafo 

8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos 

objetos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

11.1- O servidor responsável pela fiscalização e gestão do acompanhamento do contrato será a 

servidora Simone Battestin – Gerente Operacional de Desenvolvimento Rural e Abastecimento. 

11.2- Será realizado, também pela PMA, o acompanhamento do uso dos objetos durante sua 

garantia prevista neste Termo de Referência, objetivando avaliar seu desempenho e a qualidade do 

serviço prestado pelo fornecedor no que se refere aos prazos de entrega e velocidade de 

atendimento das possíveis inconformidades constatadas. 

 

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;  

           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; 
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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 deste instrumento, 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 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;  
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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.  

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 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

14.1 - Aplica-se à execução deste Contrato, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO  

15.1 - Este Contrato será publicado, em resumo conforme dispõe o art. 61, parágrafo único da Lei nº 

8.666/1993.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
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PET Nº 14672/2018 

FLS: ___________ 
 
ASS.:  

16.1- 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.  

16.2- 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 - _______________________ 

 

 

ANEXO I 

 
ITEM XX 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.  
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

       

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O ITEM R$  
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