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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 
PREÂMBULO 
 
O Município de Anchieta - ES, com Sede à Rodovia do Sol, nº 1.620, 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, 
através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal A N° 254, de 13 de janeiro 
de 2020. 
 
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1 - Modalidade: Pregão Presencial. 
 
2 - Processo Administrativo nº 2387/2019. 
 
3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
4 - Objeto: Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 
para eventual aquisição de REMOTE PILOTED AIRCRAFT – RPA (Veículos Aéreos Não Tripulados 
- DRONE) COM TABLET para atender a demanda da Gerência Municipal de Segurança Pública e Social 
– GMSPS, conforme especificações quantitativas e qualitativas constantes neste Edital e em seus 
anexos. 
 
5 - Dotação Orçamentária: 
      

 
II – DATA, HORÁRIO E LOCAL 
 
Pregão Presencial nº 005/2020 
 
Dia: 10/03/2020  
 
Credenciamento: 09h00min  
 
Sessão Pública de disputa: 09h30min  
 
Local: Sala da Equipe de Pregão, localizado no Centro Administrativo II, ao lado do Centro 
Administrativo Edival José Petri. 
 
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 

SECRETARIA 
CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL 
NATUREZA DE 

DESPESA 
FONTE DE 
RECURSO 

FICHA 

Gerência Municipal de 
Segurança Pública e Social 

16.06.122.002.2.113 4.4.90.52.99.000 1.001.0000.000 1083 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregao.anchieta@gmail.com
mailto:pregao.anchieta@gmail.com
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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 deste Pregão empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto 
deste certame, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 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; 
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 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 mediante o TERMO DE 
CREDENCIAMENTO - ANEXO 2 (MODELO), ou constituído por procuração pública ou particular, que 
comprove a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os 
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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 consolidada), ou Registro Comercial, no caso de empresa 
individual.  
 
4 - Caso o proponente não compareça, mas envie os envelopes contendo a proposta e a documentação 
de habilitação 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 2 (MODELO) ou instrumento procuratório. 
 
7 - 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 nº 02 – Habilitação. 
 
8 - A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil, penal e 
administrativa. 
 
9 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro 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 nº 005/2020 
Razão Social 
CNPJ 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

A Prefeitura de Anchieta - Estado do Espírito Santo 
Pregão Presencial nº 005/2020 
Razão Social 
CNPJ 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
2 – Preferencialmente no ato de credenciamento ou ainda quando da entrega dos envelopes de 
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação a licitante deverá apresentar as seguintes 
documentações: 

 
a) DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA SATISFAZ PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS 
HABILITATÓRIAS - ANEXO 4 (MODELO); 
 
b) DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ANEXO 3 
(MODELO), acompanhado da CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA 
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COMERCIAL certificando a situação da licitante de enquadramento ou reenquadramento como 
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada  e que deseja usufruir dos 
benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006. 

b.1) A falta de apresentação da certidão de enquadramento, bem como a Declaração de 
condição de ME/EPP/MEI - ANEXO 3 (MODELO), caracteriza a não opção pelos 
benefícios da Lei Complementar Nº 123/2006.  
b.2) Será aceita a referida certidão que expresse respectiva validade, desde que em vigor, 
ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedida a 90 (noventa dias), no 
máximo, da data designada para apresentação das propostas. 
b.3) As licitantes enquadradas como MEI são isentas de apresentação da Certidão 
Simplificada Expedida pela Junta Comercial. 

 
3 - 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).  
 
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; 
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; 
 
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 informarem MARCA do produto, quando for o caso; 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional
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b) não atenderem as disposições contidas neste edital;  
c) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;  
d) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado;  
e) apresentarem preços superiores ao constante ao final da planilha abaixo: 

 

ITEM 01 

Item Descrição Quant. 
 

Marca Valor  
Unitário 

R$ 

Valor 
total R$ 

 

1.  

AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA 
AERONAVE: tipo: multi-rotor, com 4 hélices, 
homologado pela Anatel, com todas as certificações 
necessárias para voo, com capacidade de decolagem e 
pouso verticais, que possibilitem a realização das 
diversas atividades inerentes à atividades de segurança 
pública e de defesa civil; resistente a respingos de água 
com certificação IP43; câmera dedicada ao auxílio à 
navegação, tipo FPV, direcionada para frente. 
Capacidade de transportar outras duas câmeras além da 
câmera incorporada com possibilidade de uso 
simultâneo das duas câmeras, em especial as 
especificadas no item 5 desta descrição, acopladas à 
aeronave por meio de gimbals com 3 eixos ou mais. 
auxílios ao voo com sensores para frente, para traz e 
para baixo que impeçam colisões conforme 
especificação detalhada nos itens 2 e 3; capacidade de 
manter o voo estável em ambientes fechados, sem o 
auxílio dos sensores GPS, possibilitando o cumprimento 
de operações policiais, de socorrimento e de defesa civil 
neste tipo de ambiente; retorno automático ao local de 
decolagem ou a outro ponto pré-definido em caso de 
falha ou quando comandado em situação de 
necessidade, como em caso de aproximação de outras 
aeronaves; peso com acessórios: igual ou inferior a 7 
quilos, com bateria, hélices e sensores acoplados, 
visando atender às exigências da ICA 100-40 e da 
autorização de voo da ANAC e possibilitar o transporte 
cômodo do equipamento para o local de operação; 
capacidade de carga (payload) de pelo menos 1,5kg; 
peso máximo de decolagem igual ou superior a 6 kg; 
tamanho diagonal sem contar as hélices: igual ou inferior 
a 750mm, visando a furtividade, a portabilidade e a 
manobrabilidade do equipamento no teatro de 
operações; velocidade de subida: igual ou superior a 5 
m/s operando em modo normal, com todos os sensores 
de obstáculo acionados e capazes de evitar colisões; 
velocidade de descida: igual ou superior a 3 m/s 
operando em modo normal, com todos os sensores de 
obstáculo acionados e capazes de evitar colisões; 
velocidade máxima: igual ou superior a 60 km/h, em 
ambiente sem vento, operando em modo normal, com 
todos os sensores de obstáculo acionados e capazes de 
evitar colisões; capacidade de manter o voo estável com 
ventos com velocidade igual ou superior a 10 m/s; tempo 
de voo pairado: igual ou superior a 35 minutos, operando 
em modo normal, em ambiente confinado (sem vento) 

02 XX 13.162,00 26.324,00 
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com todos os sensores de obstáculo acionados e 
capazes de evitar colisões, câmera filmando em full hd 
no cartão de memória acoplado ao equipamento e 
transmitindo as imagens para o controle remoto; 
sistemas de posicionamento por satélite: GPS e 
GLONASS; faixa de temperatura operacional: igual ou 
inferior a 0° a igual ou superior a 45°c de temperatura 
ambiente. equipamento deve possuir etiqueta afixada 
com o número de série, fabricante e modelo. quantidade: 
01; SISTEMA ANTICOLISÃO POR CÂMERA: sistema de 
visão capaz de evitar colisões de modo automático (sem 
interferência do operador) nas seguintes direções: para 
frente, para trás e para baixo; capacidade de evitar 
colisões a uma velocidade igual ou superior a 60 km/h a 
2m acima do solo; o sistema deve ser testado e evitar 
colisões durante o dia, em ambiente operacional com 
superfície com padrão claro com iluminação provida pelo 
sol 1 hora após o nascer do sol e 1 hora antes do pôr do 
sol em dia sem nuvens; o teste deste requisito será 
realizado com o equipamento operando em modo 
normal, com os sensores ativos, sendo comandado o 
deslocamento frontal, para trás e para baixo do 
equipamento contra uma superfície de cor branca. 
quantidade: 01; SISTEMA ANTICOLISÃO POR 
INFRAVERMELHO: capacidade de identificar obstáculos 
na faixa sensorial: igual ou inferior a 0,2 a igual ou 
superior a 7metros; o teste deste requisito será realizado 
com o equipamento operando em modo normal, com os 
sensores ativos, sendo comandado o deslocamento 
frontal, para traz e para baixo do equipamento contra 
uma superfície com material de reflexão difusa como 
paredes, árvores ou seres humanos voluntários. 
quantidade: 01; CONTROLE REMOTO (além do 
fornecido juntamente com o RPA): controle homologado 
pela Anatel para operação no Brasil, conforme resolução 
nº 242/2000 da Anatel, frequência de operação: 2.400 - 
2.483 ghz e 5.725 - 5.850 ghz; distância de transmissão 
da imagem e para acionamento do equipamento a 2.400 
- 2.483 ghz ou 5.725 - 5.825 ghz, sem obstruções e sem 
interferências igual ou superior a 6 km; faixa de 
temperatura operacional: igual ou inferior a 0° a igual ou 
superior a 40°c; bateria: 6000 mah lipo 2s ou superior; 
porta de saída de vídeo HDMI, possibilitando o 
compartilhamento da imagem com televisores ou 
projetores em postos de comandamento e controle, 
quantidade: 01; CÂMERAS: câmera térmica e gimbal 
acoplável ao aparelho especificado neste documento, 
com imagens em formato 640x512 e 335x256, com pixel 
pitch de 17micrometros, com frequência de 30hz para 
vídeo ntsc, sensibilidade menor que 50mk, com 
capacidade de fotografias em formato jpg e tiff, com 
zoom digital de até 8x e lentes de 7,5mm, 9mm, 13mm e 
19mm, quantidade: 01; câmera com zoom ótico de até 
30x, zoom digital de 6x e gimbal acoplável ao aparelho 
especificado neste documento, quantidade: 01; 
BATERIAS DE VOO EXTRA (além das fornecidas 
juntamente com o RPA): capacidade: 7500 mah ou 
superior; voltagem: 22,8 v; tipo de bateria: lipo 6s; 
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energia: 176 wh; peso líquido: 900 g ou menos; faixa de 
temperatura de carregamento: igual ou inferior a 5° a 
igual ou superior a 37°c; potência máxima de 
carregamento: 180 w, quantidade: 04; CARREGADOR: 
voltagem: 26 v; potência nominal: 180 w, quantidade: 01; 
8 – garantia: 1 ano para defeitos de fabricação, 
quantidade: 01; ACESSÓRIOS: cabo HDMI de 5m, com 
entrada compatível com o controle remoto e outra com 
televisores e projetores hdmi sem o uso de adaptadores; 
quantidade: 01, cartão micro sd 64gb, velocidade de 
gravação =15mb/s, classe 10 ou superior, compatíveis 
com a aeronave constante da proposta comercial, 
quantidade: 02; hélices extras, além das fornecidas no kit 
da aeronave constante nesta proposta comercial, 
quantidade: 04; tapete circular de pouso, dobrável com 
zíper e alça de mão, feito em nylon impermeável, com as 
dimensões de cerca de 80 cm de diâmetro com fitas 
reflexivas dos dois lados para possibilitar a localização 
do local de pouso, com barras de fixação, peso máximo 
300 gramas, para realização de pousos e decolagens em 
ambientes contaminados por terra, areia, água ou outros 
detritos que possam comprometer a estrutura da 
aeronave, quantidade: 01; tablet android com ecrã de 
diagonal mínima de 8 polegadas, peso aproximado de 
460g, espessura aproximada de 6,6 mm, processador 
hexa core de 1,6ghz, memória ram mínima de 2gb, 
resolução de 1920x1080 (full hd), conexão wireless, com 
memória interna de 64gb ou capacidade de receber 
cartão micro sd com memória de 64gb, quantidade: 02. 

    VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 26.324,00 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e quatro 
reais). 
 
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 - 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.  
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8 - Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis para o bom 
andamento do procedimento licitatório.  
 
9 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, após abertos os envelopes nº 01 – 
Proposta, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  
 
10 - 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.  
 
11 - 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.  
 
12 - 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. 
 
13 - 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;  
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) No caso do MEI- Micro Empreendedor Individual- em substituição ao contrato social, deverá o 
MEI apresentar o CCMEI (Certificado de Condição do Microempreendedor Individual). 
f) Declaração conjunta, conforme ANEXO 5 (MODELO). 

 
5 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  
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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 inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa.  
 

OBS: A licitante poderá apresentar 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.  
e) atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica pode ser apresentado em 
nome e com o número do CNPJ da matriz ou da filial da empresa licitante. 

 
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).  
 
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 5.6, 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  
 
6.1 - Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido (s) 
por empresa, órgãos ou entidades da Administração Pública, que comprove(m) a aptidão para o 
fornecimento compatível com as características indicadas neste Edital; 
 

http://www.tst.jus.br/certidao
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6.2 – O (s) atestado (s) deve (m) ser emitido (s) em papel timbrado da empresa contratante, assinado 
por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada; 
 
6.3 – O Município de Anchieta poderá promover diligências para averiguar a veracidade das informações 
constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação a 
licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, 
além de incorrer nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993; 
 
7 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
7.1 - 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. 
 

7.1.1- 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). 

 
7.2 -  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. 
 
7.3 - 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,  de 11:00 às 17:00 hrs. 
 
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 
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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 - DA ORIENTAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DO PRODUTO 
 
1 - A entrega dos produtos deverá ser efetuada na Gerência Municipal de Segurança Pública e Social 
localizada à Rua das Gabirobas, 406, Nova Esperança, Anchieta – ES, no horário das 08h00min às 
16h00min (horário local), em dias úteis, de acordo com Autorização de Fornecimento – AF, emitida pelo 
Setor competente. 
 
2 - O prazo de entrega do objeto que será licitado, será no máximo 30 (trinta) dias a contar do 
recebimento da autorização de fornecimento – AF emitida pelo setor competente. 
 
3 - Não será aceito produto com embalagem danificada ou fora das especificações técnicas e normas 
vigentes. 
 
4 - Não será aceito atraso na entrega, bem como a substituição de produtos por marca inferior a definida 
em edital. As Embalagens deverão ser feitas de material que garanta a integridade do conteúdo e 
permitam o empilhamento adequado para armazenamento e transporte conforme critérios técnicos 
estabelecidos; 
 
5 - No momento da entrega, um profissional da empresa deverá aguardar a conferência feita por um 
funcionário da PMA responsável pelo recebimento; 
 
6 - A entrega dos produtos deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a 
verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital, não sendo permitido por este 
município o recebimento de nota fiscal posterior ao da entrega do produto licitado; 
 
7 - Havendo entrega de itens em desacordo com as especificações do Edital caberá ao profissional 
responsável pelo recebimento, efetuar sua devolução ao respectivo fornecedor, sem prejuízo da 
instrução de contrato visando a penalização do fornecedor; 
 
XIII – 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 neste certame 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;  
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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;  
 
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.  
 
XV - 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. 
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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 - 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. 
 
6 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:  
 
 
ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO 2 – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  
ANEXO 3 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)  
ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)  
ANEXO 5 – DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO)  
 
 
Anchieta, 21 de fevereiro de 2020.  
 
 

______________________ 
Jilvan Carvalho dos Santos 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 

1 - DO ÓRGAO REQUISITANTE 
  
1.1 - Gerência Municipal de Segurança Pública e Social - GMSPS.  
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 - O presente Termo de Referência (TR) tem por objeto a aquisição de REMOTE PILOTED 
AIRCRAFT – RPA (DRONE) COM TABLET para atender a demanda da Gerência Municipal de 
Segurança Pública e Social – GMSPS, conforme especificações quantitativas e qualitativas constantes 
no presente Termo de Referência. 
 
3 - DA FINALIDADE 
  
3.1 - Os VANT’s (Veículos Aéreos Não Tripulados), mais conhecidos como Drones, serão utilizados: pela 
Guarda Civil Municipal na prevenção e combate às práticas criminosas; pela Defesa Civil Municipal nas 
ações preventivas e corretivas; assim como, pelo Corpo de Salvamento Marítimo (Guarda Vidas) no 
monitoramento de praias e lagoas do município. 
 
DA JUSTIFICATIVA 
 
4.1 - O VANT ou ARP (Aeronave Remotamente Pilotada), mais conhecido como Drone, já é empregado 
em diversos órgãos de segurança pública e defesa civil pelo País no monitoramento do avanço de área 
de desmatamento, no cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), no mapeamento de áreas 
para incursões da polícia, acompanhamento de operações em áreas de risco, auxílio no resgate de 
vítimas de afogamento, apenas para citar.  
 
4.2 - O município de Anchieta explora a atividade pesqueira e não são raros os casos de embarcações 
indo a pique, ou com problema, ou ainda, pescadores sumirem em alto mar. Devido ao grande fluxo de 
banhistas nas praias do município, assim como pela presença de lanchas e motos aquáticas, além da 
prática de diversas atividades esportivas, como o surf, natação, kitesurf, stand up paddle, bodyboard e 
windsurf.  Alguns praticantes desses esportes são arrastados pela correnteza e vento, ficando à deriva 
em alto mar. Nesses casos, os Drones teriam papel fundamental nas buscas pelos pescadores e atletas 
desaparecidos, com capacidade de cobrir uma área muito maior que por mar. 
 
4.3 – O Drone será empregado pela Defesa Civil Municipal nos casos de monitoramento de áreas com 
riscos de deslizamentos de terra, de desabamento de construções, além do dimensionamento dos 
incêndios e enchentes, evitando a exposição dos agentes ao risco de vida. 
 
4.4 – Os Drones também serão empregados na prestação de serviços de segurança pública pela Guarda 
Civil Municipal. Os equipamentos atuarão na prevenção e combate à crimes, ao monitorar, por exemplo, 
áreas de uso e venda de entorpecentes. 
 
5 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES  
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANTIDADE 

1 

AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA 
AERONAVE: tipo: multi-rotor, com 4 hélices, homologado pela Anatel, 
com todas as certificações necessárias para voo, com capacidade de 
decolagem e pouso verticais, que possibilitem a realização das diversas 
atividades inerentes à atividades de segurança pública e de defesa civil; 
resistente a respingos de água com certificação IP43; câmera dedicada 
ao auxílio à navegação, tipo FPV, direcionada para frente. Capacidade 

02 
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de transportar outras duas câmeras além da câmera incorporada com 
possibilidade de uso simultâneo das duas câmeras, em especial as 
especificadas no item 5 desta descrição, acopladas à aeronave por meio 
de gimbals com 3 eixos ou mais. auxílios ao voo com sensores para 
frente, para traz e para baixo que impeçam colisões conforme 
especificação detalhada nos itens 2 e 3; capacidade de manter o voo 
estável em ambientes fechados, sem o auxílio dos sensores GPS, 
possibilitando o cumprimento de operações policiais, de socorrimento e 
de defesa civil neste tipo de ambiente; retorno automático ao local de 
decolagem ou a outro ponto pré-definido em caso de falha ou quando 
comandado em situação de necessidade, como em caso de 
aproximação de outras aeronaves; peso com acessórios: igual ou 
inferior a 7 quilos, com bateria, hélices e sensores acoplados, visando 
atender às exigências da ICA 100-40 e da autorização de voo da ANAC 
e possibilitar o transporte cômodo do equipamento para o local de 
operação; capacidade de carga (payload) de pelo menos 1,5kg; peso 
máximo de decolagem igual ou superior a 6 kg; tamanho diagonal sem 
contar as hélices: igual ou inferior a 750mm, visando a furtividade, a 
portabilidade e a manobrabilidade do equipamento no teatro de 
operações; velocidade de subida: igual ou superior a 5 m/s operando em 
modo normal, com todos os sensores de obstáculo acionados e capazes 
de evitar colisões; velocidade de descida: igual ou superior a 3 m/s 
operando em modo normal, com todos os sensores de obstáculo 
acionados e capazes de evitar colisões; velocidade máxima: igual ou 
superior a 60 km/h, em ambiente sem vento, operando em modo normal, 
com todos os sensores de obstáculo acionados e capazes de evitar 
colisões; capacidade de manter o voo estável com ventos com 
velocidade igual ou superior a 10 m/s; tempo de voo pairado: igual ou 
superior a 35 minutos, operando em modo normal, em ambiente 
confinado (sem vento) com todos os sensores de obstáculo acionados e 
capazes de evitar colisões, câmera filmando em full hd no cartão de 
memória acoplado ao equipamento e transmitindo as imagens para o 
controle remoto; sistemas de posicionamento por satélite: GPS e 
GLONASS; faixa de temperatura operacional: igual ou inferior a 0° a 
igual ou superior a 45°c de temperatura ambiente. equipamento deve 
possuir etiqueta afixada com o número de série, fabricante e modelo. 
quantidade: 01; SISTEMA ANTICOLISÃO POR CÂMERA: sistema de 
visão capaz de evitar colisões de modo automático (sem interferência do 
operador) nas seguintes direções: para frente, para trás e para baixo; 
capacidade de evitar colisões a uma velocidade igual ou superior a 60 
km/h a 2m acima do solo; o sistema deve ser testado e evitar colisões 
durante o dia, em ambiente operacional com superfície com padrão 
claro com iluminação provida pelo sol 1 hora após o nascer do sol e 1 
hora antes do pôr do sol em dia sem nuvens; o teste deste requisito será 
realizado com o equipamento operando em modo normal, com os 
sensores ativos, sendo comandado o deslocamento frontal, para trás e 
para baixo do equipamento contra uma superfície de cor branca. 
quantidade: 01; SISTEMA ANTICOLISÃO POR INFRAVERMELHO: 
capacidade de identificar obstáculos na faixa sensorial: igual ou inferior 
a 0,2 a igual ou superior a 7metros; o teste deste requisito será realizado 
com o equipamento operando em modo normal, com os sensores ativos, 
sendo comandado o deslocamento frontal, para traz e para baixo do 
equipamento contra uma superfície com material de reflexão difusa 
como paredes, árvores ou seres humanos voluntários. quantidade: 01; 
CONTROLE REMOTO (além do fornecido juntamente com o RPA): 
controle homologado pela Anatel para operação no Brasil, conforme 
resolução nº 242/2000 da Anatel, frequência de operação: 2.400 - 2.483 
ghz e 5.725 - 5.850 ghz; distância de transmissão da imagem e para 
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acionamento do equipamento a 2.400 - 2.483 ghz ou 5.725 - 5.825 ghz, 
sem obstruções e sem interferências igual ou superior a 6 km; faixa de 
temperatura operacional: igual ou inferior a 0° a igual ou superior a 40°c; 
bateria: 6000 mah lipo 2s ou superior; porta de saída de vídeo HDMI, 
possibilitando o compartilhamento da imagem com televisores ou 
projetores em postos de comandamento e controle, quantidade: 01; 
CÂMERAS: câmera térmica e gimbal acoplável ao aparelho especificado 
neste documento, com imagens em formato 640x512 e 335x256, com 
pixel pitch de 17micrometros, com frequência de 30hz para vídeo ntsc, 
sensibilidade menor que 50mk, com capacidade de fotografias em 
formato jpg e tiff, com zoom digital de até 8x e lentes de 7,5mm, 9mm, 
13mm e 19mm, quantidade: 01; câmera com zoom ótico de até 30x, 
zoom digital de 6x e gimbal acoplável ao aparelho especificado neste 
documento, quantidade: 01; BATERIAS DE VOO EXTRA (além das 
fornecidas juntamente com o RPA): capacidade: 7500 mah ou superior; 
voltagem: 22,8 v; tipo de bateria: lipo 6s; energia: 176 wh; peso líquido: 
900 g ou menos; faixa de temperatura de carregamento: igual ou inferior 
a 5° a igual ou superior a 37°c; potência máxima de carregamento: 180 
w, quantidade: 04; CARREGADOR: voltagem: 26 v; potência nominal: 
180 w, quantidade: 01; 8 – garantia: 1 ano para defeitos de fabricação, 
quantidade: 01; ACESSÓRIOS: cabo HDMI de 5m, com entrada 
compatível com o controle remoto e outra com televisores e projetores 
hdmi sem o uso de adaptadores; quantidade: 01, cartão micro sd 64gb, 
velocidade de gravação =15mb/s, classe 10 ou superior, compatíveis 
com a aeronave constante da proposta comercial, quantidade: 02; 
hélices extras, além das fornecidas no kit da aeronave constante nesta 
proposta comercial, quantidade: 04; tapete circular de pouso, dobrável 
com zíper e alça de mão, feito em nylon impermeável, com as 
dimensões de cerca de 80 cm de diâmetro com fitas reflexivas dos dois 
lados para possibilitar a localização do local de pouso, com barras de 
fixação, peso máximo 300 gramas, para realização de pousos e 
decolagens em ambientes contaminados por terra, areia, água ou outros 
detritos que possam comprometer a estrutura da aeronave, quantidade: 
01; tablet android com ecrã de diagonal mínima de 8 polegadas, peso 
aproximado de 460g, espessura aproximada de 6,6 mm, processador 
hexa core de 1,6ghz, memória ram mínima de 2gb, resolução de 
1920x1080 (full hd), conexão wireless, com memória interna de 64gb ou 
capacidade de receber cartão micro sd com memória de 64gb, 
quantidade: 02. 

 
6 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 
6.1 - Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido (s) 
por empresa, órgãos ou entidades da Administração Pública, que comprove (m) a aptidão para o 
fornecimento compatível com as características indicadas no Edital; 
 
6.2 - O (s) atestado (s) deve (m) ser emitido (s) em papel timbrado da empresa contratante, assinado por 
seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada; 
 
6.3 – O Município de Anchieta poderá promover diligências para averiguar a veracidade das informações 
constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação a 
licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, 
além de incorrer nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993. 
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7 - DO FORNECIMENTO DO PRODUTO 
 
7.1 - A entrega dos produtos deverá ser efetuada na Gerência Municipal de Segurança Pública e 
Social localizada à Rua das Gabirobas, 406, Nova Esperança, Anchieta – ES, no horário das 08h00min 
às 16h00min (horário local), em dias úteis, de acordo com Autorização de Fornecimento – AF, emitida 
pelo Setor competente. 
 
7.2 - O prazo de entrega do objeto que será licitado, será no máximo 30 (trinta) dias a contar do 
recebimento da autorização de fornecimento – AF emitida pelo setor competente. 
 
7.3 - Não será aceito produto com embalagem danificada ou fora das especificações técnicas e normas 
vigentes. 
 
7.4 - Não será aceito atraso na entrega, bem como a substituição de produtos por marca inferior a 
definida em edital. As Embalagens deverão ser feitas de material que garanta a integridade do conteúdo 
e permitam o empilhamento adequado para armazenamento e transporte conforme critérios técnicos 
estabelecidos; 
 
7.5 - No momento da entrega dos Drones, um profissional da empresa deverá aguardar a conferência 
feita por um funcionário da PMA responsável pelo recebimento; 
 
7.6 - A entrega dos produtos deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a 
verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital, não sendo permitido por este 
município o recebimento de nota fiscal posterior ao da entrega do produto licitado; 
 
7.7 - Havendo entrega de itens em desacordo com as especificações do Edital caberá ao profissional 
responsável pelo recebimento, efetuar sua devolução ao respectivo fornecedor, sem prejuízo da 
instrução de contrato visando a penalização do fornecedor; 
 
8 - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 - A fiscalização da execução dos atos decorrentes da Licitação e respectiva entrega dos produtos 
ficarão por conta do Gerente Estratégico da Guarda Civil Municipal, Sr. Wander Luiz Pompermayer 
Nogueira, Portaria nº 471/2017; 
 
8.2 - A fiscalização da presente aquisição 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 corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 
 
9 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
9.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:  
 

9.1.1 – Fornecer o produto, obrigatoriamente de acordo com as especificações descritas no Termo 
de Referência, bem como no prazo e qualidade estabelecidos pela Contratante, 
responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do 
recebimento pela PMA/ES, estarem em desacordo com as referidas especificações;  
 
9.1.2 - Cumprir prazo de entrega conforme estabelecido;  
 
9.1.3 - Dar ciência à Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade 
existente na execução do serviço, mesmo que não sejam de sua competência;  
 
9.1.4 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente;  
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9.1.5 - A atuação ou omissão de funcionários da Contratante na fiscalização em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne à execução deste 
Certame;  
 
9.1.6 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos causados em decorrência do não atendimento das exigências deste Certame, ainda que 
causados pelos empregados da Contratada ou seus prepostos;  
 
9.1.7 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e 
quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja 
devido em decorrência direta ou indireta deste Certame, isentando a Contratante de qualquer 
responsabilidade;  
 
9.1.8 - Manter durante a vigência da contratação todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação da qual se originou a presente contratação;  
 
9.1.9 - Não transferir a outrem a execução do objeto, sem prévia e expressa anuência da 
Contratante;  
 
9.1.10 - Instruir seus funcionários a manterem sigilo a respeito das informações e quaisquer outros 
assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento 
por força da execução deste Certame;  
 
9.1.11 - Substituir todas as mercadorias que forem entregues em desacordo com as 
especificações do edital, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), sem ônus; 
 
9.1.12 - A CONTRATADA responderá por perdas e danos que, porventura, venha sofrer o 
CONTRATANTE e/ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, de seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento da 
contratação pelo CONTRATANTE; 
  
9.1.13 - Fornecer garantia técnica de 12 (doze) meses contados a partir da entrega da mercadoria, 
devido ao elevado custo do equipamento, assim como pela sua composição em diversas peças 
frágeis.  

 
9.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:  
 

9.2.1 - Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a Contratada entregar fora das especificações 
contidas nos itens deste Termo;  
 
9.2.2 - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à 
fiscalização do objeto deste certame;  
 
9.2.3 - Notificar a Contratada por escrito sobre qualquer irregularidade ou defeito encontrado no 
cumprimento do certame;  
 
9.2.4 - Pagar a importância correspondente ao serviço contratado no prazo pactuado, mediante as 
notas fiscais/faturas devidamente atestadas.  
 
9.2.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Certame, conforme previsão do art. 67 da Lei nº 
8.666/93;  
 
9.2.6 - Representar o CONTRATANTE em reuniões com a CONTRATADA, ou terceiros 
diretamente ligados ao fornecimento do objeto;  
 
9.2.7 - Designar um servidor que será o Fiscal da contratação e fará o acompanhamento e a 
verificação da conformidade da entrega do objeto e da alocação dos recursos necessários de 
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forma a assegurar o perfeito e fiel cumprimento das cláusulas editalícias, podendo, em nome do 
Município, adotar as medidas necessárias para tal finalidade;  
 
9.2.8 - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto 
deste pregão, que estejam em desacordo com o avençado, informando a Gerencia Municipal de 
Segurança Pública e Social para que sejam tomadas as devidas providências;  
 
9.2.9 - Verificar a qualidade dos produtos fornecidos;  
 
9.2.10 - Exigir pontualidade no cumprimento dos prazos estabelecidos;  
 
9.2.11 - Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como 
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
10 - DAS PENALIDADES 
 
10.1 - 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.  
 

10.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993;  
 
10.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após a devida 
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  
 
10.4 - 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;  
 
10.5 - 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.  
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11 - DO PAGAMENTO 
 
11.1 - 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.  

 
11.2 - Após verificação da entrega do objeto solicitado neste certame 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.  
 
11.3 - 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;  
 
11.4 - 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. 
 
11.5 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária;  
 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 
13 - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
12.1 - O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido 
através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;  
 
12.2 - Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO, desde que a empresa ofertante 
comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e tenha 
como cumprir os prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.  
 
12.3 - Na proposta de preço, devem estar inclusos todos os custos, tributos de qualquer natureza e todas 
as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o (s) objeto (s) da contratação;  
 
13.4 - A proposta de preço apresentada deve ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias.  
 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1- Será motivo de desclassificação as propostas apresentadas sem a “MARCA‟ dos produtos 
ofertados. 
 
 
 

 
 
 

SECRETARIA 
CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL 
NATUREZA DE 

DESPESA 
FONTE DE 
RECURSO 

FICHA 

Gerência Municipal de 
Segurança Pública e Social 

216.061220022.113 4.4.90.52.99 1.001.0000 1083 
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ANEXO 2 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 

 
 
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 2020. 
 
 
 ____________________________________  
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 3 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 
 
 

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 2020.  
 
 
____________________________________  
Nome do representante legal da empresa  
 
Empresa: _______________________  
CNPJ nº ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: O mesmo só terá validade juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Certidão 
de Enquadramento. 
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ANEXO 4 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 
 
 
 
 
 
 
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 2020. 
  
 
____________________________________  
Nome do representante legal da empresa  
 
 
Empresa: _______________________  
CNPJ nº ________________________ 
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ANEXO 5 
 

DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 
 
 
 
 
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)  


