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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 

PREÂMBULO 

 

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

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

com amparo na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, através do 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal A N°.Nº 254, de 13 de janeiro de 

2020. 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 - Modalidade: Pregão Presencial. 

2 - Processo Administrativo nº 10654/2019. 

3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM. 

4 - Objeto: Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada 

para aquisição de eletrodomésticos e instalação de ar condicionado, novo e sem uso, tipo 

split, e bombas para remoção de condensado, incluindo os serviços de instalação dos 

respectivos equipamentos, bem como de execução das necessárias tubulações, com 

fornecimento de todos os materiais necessários à execução dos serviços, para atender ao 

Parque Sede da RDS Papagaio, de acordo com as condições, especificações constantes neste 

Edital e em seus anexos. 

5 - Dotação Orçamentária:                                                                                    

 

II – DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

Pregão Presencial nº 006/2020 

Dia: 16/03/2020  

Credenciamento: 09:00h  

Sessão Pública de disputa: 09:30h  

Local: Sala de reuniões, localizado no Centro Administrativo II, ao lado do Centro 

Administrativo Edival José Petri. 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de Recurso 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 
18.541.019.2.070 

4.4.90.52.60 

3.3.90.39.99 
1.001.0001000 
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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 deste Pregão somente as microempresas, empresas de pequeno porte ou 

equiparadas 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, sendo vedada a participação de empresário 

ou de sociedade empresária:  

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

sanção aplicada;   

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

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

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

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

instrumento convocatório. 

3 - Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

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 consolidada), 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: 

6.1- TERMO DE CREDENCIAMENTO- ANEXO 3 (MODELO) ou instrumento procuratório. 

6.2- DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA SATISFAZ PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS 

HABILITATÓRIAS - ANEXO 5 (MODELO). 
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6.2.1- Caso a empresa não apresente no ato do credenciamento  a DECLARAÇÃO QUE  

 EMPRESA SATISFAZ PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS- ANEXO 5        

 (MODELO), a mesma poderá ser apresentada no ato da entrega dos envelopes de                                                                      

 Proposta de Preços ou Documentos de Habilitação. 

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

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

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

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

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

EPP. 

6.3.1. 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.  

 

6.3.2. 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. 

 

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 n.º 02 – Habilitação. 

8- Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

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

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

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

 

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

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

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

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

seguintes informações:  

A Prefeitura de Anchieta- Estado do Espírito Santo 

Pregão Presencial nº 006/2020 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 1- PROPOSTA DE PREÇO 
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A Prefeitura de Anchieta- Estado do Espírito Santo 

Pregão Presencial nº 006/2020 

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; 

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; 
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8- Serão desclassificadas as propostas que:  

 

a) não informarem MARCA/MODELO do produto, quando for o caso; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

em ordem decrescente de valor.  

8 - 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.  
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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. 
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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) No caso de cooperativa, esta deverá comprovar também: 

  f.1)  possuir estatuto e objetivos sociais em acordo com o objeto contratado; 

  f.2)  que a execução dos serviços contratados será realizada obrigatoriamente pelos cooperados, 

vedada qualquer intermediação ou subcontratação; 

  f.3) possuir modelo de gestão operacional do serviços compartilhada ou em rodízio, em que as 

atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e a de preposto, conforme 

determina o art. 68 da Lei nº 8.666/1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada, em 

que todos venham a assumir tal atribuição; 

g) 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 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. 

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

5.9 - 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. 

5.10-  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. 

 

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

6.1-DO FORNECIMENTO (ITENS 1, 2, 3 ,4, 5 ,6 e 7 DO ANEXO 2): 

a- 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. 
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b- 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. 

c– 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. 

 

6.2-DO SERVIÇO (ITENS 8 e 9 DO ANEXO 2): 

a) Comprovação de Registro da licitante e inscrição do responsável técnico em Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU ou no 

Conselho Regional dos Técnicos Industriais; 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente Engenheiro Mecânico, 

tecnólogo ou técnico de 2º grau da modalidade mecânica (Norma CEEI NF-02/92, do CREA-ES), 

devidamente registrado no Conselho competente, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão 

de Acervo Técnico por execução de instalação  de aparelho de ar condicionado. 

c) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro 

permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser 

comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação do documento de 

habilitação,  por meio de carteira de trabalho e providência social (CTPS), contrato de prestação de 

serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso. 

d) O contrato de prestação de serviços ou declaração que se refira a obrigação futura do 

profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua vinculação à execução 

integral do serviço objeto desta licitação. 

e) O profissional indicado pela licitante para comprovação da capacitação técnico- profissional 

deverá ser efetivamente o responsável pela execução, durante o contrato, dos serviços objeto desta 

licitação, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do 

profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital. 

 

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 
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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). 

 

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; 

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

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

empresa licitante.  

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

aproveitamento. 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

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

fatos pertinentes.  

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

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

de Anchieta-ES. 

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

 

XII - DA ORIENTAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DO PRODUTO 

1 - As informações relativas a forma do fornecimento do produto, estão descritas nos itens “6” e “8”, 

do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1. 
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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 nesta licitação estar de acordo com as exigências 

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

Secretaria responsável, as mesmas serão encaminhados para o processamento.  

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

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

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

data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;  

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

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

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

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 
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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. 

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:  
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ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO 2 – MODELO PROPOSTA DE PREÇO 

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)  

 

Anchieta, 02 de março de 2020.  

 

 

Silvana de Azevedo Alpohim Henrique 

     Pregoeira Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 

1 - ÓRGÃO REQUERENTE 

1.1- Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

2 - OBJETO DO PEDIDO 

2.1- Aquisição de eletrodomésticos e instalação de ar condicionado, novo e sem uso, tipo split, e bombas para 

remoção de condensado, incluindo os serviços de instalação dos respectivos equipamentos, bem como de 
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execuçao das necessárias tubulações, com fornecimento de todos os materiais necessários à execução dos 

serviços, para atender ao Parque Sede da RDS Papagaio. 

3 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO OBJETO/SERVIÇO 

Descrição conforme itens do Anexo 2. 

4 - FINALIDADE/OBJETIVO 

4.1- A aquisição do mobiliário para atendimento da demanda da Secretaria de Meio Ambiente a fim de equipar 

o Parque Sede da Unidade de Conservação RDS Papagaio, conforme especificações constantes no Pedido 

de Compra anexo. 

5 - JUSTIFICATIVA 

5.1- A Secretaria de Meio Ambiente, através de sua Gerência de Recursos Hídricos e Naturais, dentro de suas 

atribuições e na intenção de oferecer um local de visitação para as pessoas terem conhecimento acerca da 

Unidade de conservação RDS Papagaio e de sua importância, afim de proporcionar maior pertencimento da 

população com a Unidade de Conservação conciliando seu uso com lazer e educação ambiental, bem como 

promover a gestão da área de manguezal do município incluída na UC RDS Papagaio, criou o Parque Sede 

da RDS Papagaio, uma unidade administrativa que será a sede da UC, assim como um viveiro municipal para 

produção de mudas para recuperação de áreas degradadas, e espaços de lazer e educação ambiental.   

6 - DO FORNECIMENTO 

6.1- A entrega e instalação dos equipamentos deverão ser realizadas no prazo máximo de 30 dias após a 

emissão de Autorização de Fornecimento pela secretaria solicitante;                                                                           

6.2- A empresa deverá informar a data de entrega com antecedência prévia de no mínimo 24 horas para que 

a Secretaria tome ciência e informe ao fiscal do contrato para que o mesmo receba o produto no local indicado 

para ateste das notas fiscais;                                                                                                                                       

6.3 – A entrega e instalação serão realizadas nos locais conforme segue: Parque Sede RDS Papagaio, 

localizado na Rua 27, Praça c/ Bairro Anchieta, Anchieta/ES – CEP 29230-000.                                                    

6.4- Os materiais/equipamentos deverão ser entregues nas mesmas marcas indicadas nas propostas de 

preços vencedoras do certame, conforme as especificações deste instrumento;                                             

6.5- Os materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas 

exigidas e obedecer rigorosamente;                                                                                                                            

6.6- O material entregue deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de 

alternativos, recondicionados ou recuperados, estando adequadamente embalados de forma a preservar suas 

características originais;                                                                                                                                           

6.7- O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com 

informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características, quais sejam: 

qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem;                                                                    

6.8- O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, 
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de forma que facilite a contagem e controle dos mesmos;                                                                                            

6.9- Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como 

aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;                           

6.10- A Administração poderá solicitar testes do material junto aos seus fabricantes, para verificar a 

legitimidade do produto. Se verificada a inadequação do produto ou sua falsidade, será feita notificação da 

empresa para que se proceda a substituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Caso não seja realizada 

a substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas neste instrumento.                                            

6.11- O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra. 

7 - PRAZO DE GARANTIA 

7.1- O prazo de garantia dos equipamentos adquiridos terá início a partir do recebimento definitivo. Todos os 

aparelhos e equipamentos deverão ser garantidos pelo prazo de 12 meses; 

7.2- A garantia do produto deverá ser prestada pela assistência técnica autorizada da fabricante; 

7.3-A empresa deverá atender as solicitações para conserto e corrigir defeitos apresentados nos 

aparelhos/equipamentos em prazo não superior a 05 (cinco) dias dentro do período de garantia; 

7.4-A Empresa deverá efetuar às suas expensas substituições de partes e peças, ajustes e reparos 

necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas do fabricante, garantindo recolocar os 

equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento; 

7.5- O atendimento gratuito de assistência técnica engloba o suporte técnico para dirimir dúvidas quanto a 

funcionalidade, e como um todo do aparelho, inclusive sobre o funcionamento das instalações. 

7.6- Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete. 

8 - DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

8.1- A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do 

recebimento da Autorização de Fornecimento;                                                                                                          

8.2- Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste instrumento, apresentarem 

vício de qualidade ou impropriedade para o uso, serão recusados e devolvidos parcial ou totalmente, 

conforme o caso, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de recebimento da notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de 

execução;                                                                                                                                                                            

8.3- O servidor designado poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento daquele que foi devolvido, sem 

prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil;                                                                                     

8.4- Somente após a verificação do enquadramento dos equipamentos entregues e com as especificações 

definidas neste Termo de Referência, dar-se-á o recebimento definitivo por servidor responsável, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório;                                                                              

8.5- O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do 
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equipamento entregue;                                                                                                                                                   

8.6- Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, 

até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias; 

9 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1-A Fiscalização do Contrato caberá aos servidores Amanda Pimentel Ceccon: Bióloga, Portaria 119/2017 

e Flávio Muniz e Silva: Engenheiro Eletricista- CREA ES 036913/D. 

10 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

ITEM 01- AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO: 
 

10.1.1-Fornecer os materiais conforme especificações, marcas, validades e preços propostos na licitação, e 

nas quantidades solicitadas pela requerente; 

10.1.2-Entregar os materiais estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, nas embalagens 

originais, sem indícios de avarias ou violação; 

10.1.3-Os materiais deverão ser novos, de qualidade adequada, e deverão estar de acordo com as últimas 

revisões dos padrões da ABNT;  

10.1.4-Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete; 

10.1.5-Responsabilizar-se, com a transportadora, pela movimentação dos materiais até as dependências do 

depósito do Almoxarifado da Secretaria de Administração, não sendo o este setor responsável pelo 

fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte; 

10.1.6-Manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, efetuando os necessários ajustes e 

reparos;  

10.1.7-Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, no prazo de garantia, qualquer material defeituoso 

que houver fornecido; 

 

ITEM 02- INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO: 

 

10.2.1-O valor cobrado pela prestação de serviço contempla todo e qualquer tipo de despesa, a exemplo de 

deslocamento do técnico, transporte, retirada e devolução do equipamento nas dependências da Secretaria de 

Administração, conserto, limpeza e lubrificação, empregados no diagnóstico e desmontagem, e tudo mais que 

se fizer necessário, devendo a licitante entregar o equipamento em pleno funcionamento, com a devida 

aprovação do serviço pela Secretaria de Meio Ambiente; 

 

10.2.2-Os materiais a serem instalados deverão ser novos, de qualidade adequada, e deverão estar de acordo 

com as últimas revisões dos padrões da ABNT;  

 

10.2.3-Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os regulamentos de 

proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos que deverão ser feitos de material 

incombustível ou auto-extinguível;  

 

10.2.4-O caso de execução de furos para a passagem da rede frigorígena e drenos, estes deverão ter o 

diâmetro mínimo necessário para serem atravessados, e quando realizados, também em esquadrias ou 

vidros, deverá ser feita vedação apropriada para que não haja frestas que permita a entrada de umidade;  

 

10.2.5-As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras serão feitas de 

acordo com as normas da ABNT;  
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10.2.6-No caso de execução de furos para a passagem da rede frigorígena e drenos, estes deverão ter o 

diâmetro mínimo necessário para serem atravessados, e quando realizados, também em esquadrias ou 

vidros, deverá ser feita vedação apropriada para que não haja frestas que permita a entrada de umidade; 

 

10.2.7-As divisórias e as paredes de alvenaria deverão apresentar, após a reconstituição, as mesmas 

características originais, cores e especificação das tintas; 

 

10.2.8-Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus 

empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação; 

 

10.2.9-Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Administração e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas; 

 

10.2.10-Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo 

número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel execução 

do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis 

pela fiscalização e gestão do contrato. 

11 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

11.1- Encaminhar à Contratada a Autorização de Fornecimento; 

11.2- Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após o atesto da NFe acompanhada 

das Certidões de Regularidade junto à Receita Federal, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho, Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal da sede da empresa;  

11.3- Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os 

produtos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 

11.4- Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao material solicitado; 

11.5- Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração 

especialmente designado para tanto; 

11.6- Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do 

contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste instrumento; 

11.7- Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste instrumento. 

12 - DAS PENALIDADES 

12.1- 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) 
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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.  

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

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

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

12.4 - 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;  

12.5 - 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;  

12.6 - 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.  

12.7- 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.  

13 - PAGAMENTO 

13.1 - 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.  

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

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



 

     

         MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

  

Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 
 CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregão.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

 

20/29 

PET Nº 10654/2019 

FLS: ___________ 
 
ASS.:  

responsável, as mesmas serão encaminhados para o processamento.  

13.3- 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;  

13.4- 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. 

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

14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de Recurso 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 
18.541.019.2.070 

4.4.90.52.60 

3.3.90.39.99 
1.001.0001000 

15 - VALOR DA CONTRATAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

15.1- 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; 

15.2- Será vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, 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;  

15.3- Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer 

natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com os equipamentos da contratação;  

15.4- Só serão aceitas propostas devidamente assinadas e com identificação da empresa proponente.  

15.5- A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

16 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

16.1-DO FORNECIMENTO (ITENS 1, 2, 3 ,4, 5 ,6 E 7 DO ANEXO 2) 

a- 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 TERMO DE REFERÊNCIA. 

b- 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. 

c– 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 
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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. 

 

16.2-DO SERVIÇO (ITENS 8 E 9 DO ANEXO 02) 

a) Comprovação de Registro da licitante e inscrição do responsável técnico em Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia-CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU ou no Conselho Regional 

dos Técnicos Industriais; 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente Engenheiro Mecânico, tecnólogo ou 

técnico de 2º grau da modalidade mecânica (Norma CEEI NF-02/92, do CREA-ES), devidamente registrado no 

Conselho competente, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de 

instalação  de aparelho de ar condicionado; 

c) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente 

do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação 

com o licitante, até a data da apresentação do documento de habilitação,  por meio de carteira de trabalho e 

providência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato 

social, conforme o caso; 

d) O contrato de prestação de serviços ou declaração que se refira a obrigação futura do profissional em 

responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral do serviço objeto 

desta licitação; 

e) O profissional indicado pela licitante para comprovação da capacitação técnico- profissional deverá ser 

efetivamente o responsável pela execução, durante o contrato, dos serviços objeto desta licitação, admitindo-

se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as 

mesmas exigências deste Edital; 

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1- A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, incondicional, 

irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. 

17.2- Serão motivo de desclassificação as propostas apresentadas sem a “MARCA” dos produtos ofertados. 
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ANEXO 2 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 

ITEM 01 

Item Descrição Quant. 

 

Marca/

Modelo 

Valor  

Unitário 

Valor 

total 

 

1.  
GELADEIRA FROST FREE; DUAS PORTAS; COR BRANCA; 
CAPACIDADE TOTAL DO REFRIGERADOR MÍNIMA DE 352 
LITROS. voltagem 110 v/220 v;eficiência energética A - selo procel. 

01 XX 
R$ 

2.749,67 

R$ 

2.749,67 

    VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 2.749,67 (dois mil, setecentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e sete centavos). 

 

ITEM 02 

Item Descrição Quant. 

 

Marca/

Modelo 

Valor  

Unitário 

Valor 

total 

 

2.  FOGAO A GAS COM 04 BOCAS:  acendimento automático; . mesa 
inox sem furação . sobretampas esmaltadas; - botões sem anel; tampa 

01 XX R$ R$ 
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de vidro temperado; porta do forno com visão total e vidro duplo; - 
proteção térmica traseira . queimador flash; grades autodeslizantes;  
luz de forno;  injetor de gás horizontal; . proteção térmica traseira; . pés 
niveladores; . cor: branca. dimensões: (lxaxp): 51 x 87 x 63 cm; 
garantia mínima de 01 (um) ano. 

856,67 856,67 

    VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 856,67 (oitocentos e cinquenta e seis reais e 

sessenta e sete centavos). 

 

ITEM 03 

Item Descrição Quant. 

 

Marca/

Modelo 

Valor  

Unitário 

Valor 

total 

 

3.  

MICROONDAS 30 LITROS - PRATO GIRATÓRIO, DISPLAY E 
PAINEL DIGITAIS, TECLAS PROGRAMADAS,VOLTAGEM DE 110 v 
potência 900 w. dimensões mínimas (l x a x p): 53,9 (largura) x 30,0 
(altura) x 42,0 cm (profundidade). peso aproximado: 16,0 kg. relógio, 
time, 10 níveis de potência, display digital, trava de segurança e cor 
branca. Manual de instruções de uso e instalação. Garantia mínima de 
12 meses. 

01 XX 
R$ 

554,33 

R$ 

554,33 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 554,33 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e 

trinta e três centavos). 

 

 

 

ITEM 04 

Item Descrição Quant. 

 

Marca/

Modelo 

Valor  

Unitário 

Valor 

total 

 

4.  

AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, HI-WALL, 24.000 BTUS, 220 V- 
1f; - ventila, refrigera, desumidifica, aquece; - com controle remoto sem 
fio; - compressor scroll; - duplo sistema de filtragem; - função timer; - 
função swing - função auto - função sleep - garantia mínima: 
compressor e demais peças 12 meses. 

01 XX 
R$ 

2.806,62 

R$ 

2.806,62 

    VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 2.806,62 (Dois mil, oitocentos e seis reais e 

sessenta e dois centavos). 

 

ITEM 05 

Item Descrição Quant. 

 

Marca/

Modelo 

Valor  

Unitário 

Valor 

total 

 

5.  

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 12.000 BTU´S ciclo frio; 
controle remoto sem fio; ** evaporador em estrutura moldada em 
plástico injetável, painel frontal removível, revestimento interno com 
isolamento termoacústico (não pode ser em lã de vidro), serpentina em 
tubos de cobre sem costura; direção do ar horizontal e vertical: 
ajustada por controle remoto; tensão/voltagem: 220v; potência 
aproximada (w) 1.086; corrente de operação aproximada: 5,20a; 
condensador de cobre, (serpentina do condensador deverá ser de 
cobre); gás 410a; nível de ruído (aproximado) – interno / externo: 39/54 
db(a); garantia mínima de 1 ano. 

03  
R$ 

1.731,00 

R$ 

5.193,00 
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    VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 5.193,00 (Cinco mil, cento e noventa e três reais). 

 

ITEM 06 

Item Descrição Quant. 

 

Marca/

Modelo 

Valor  

Unitário 

Valor 

total 

 

6.  

BEBEDOURO, AÇO INOX, 02 CONJUNTO DE TORNEIRAS, 
CONJUGADO - torneira (s), mais baixo, para atender crianças e 
cadeirantes; - capacidade de refrigerar no mínimo 96 litros de água 
diariamente; - certificação inmetro; - gabinete em chapa de aço 
carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático na cor 
prata / inox; - torneiras em latão cromado; - filtro de água em plástico 
de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; 
- 1 ano de garantia. Funil separador; - água natural e gelada não se 
misturando no interior do bebedouro; - serpentina de resfriamento 
externa à cuba; - entrada e saída de água na parte de trás do 
bebedouro; - temperatura regulável através de termostato; - 127 volts; - 
cor: inox; - altura média: 95 cm - largura média: 74 cm - profundidade 
média: 27 cm - temperatura da água: 6o e 10o c - potência: 130w. ***a 
entrega do produto deverá ser efetuada no almoxarifado da prefeitura 
mul. de anchieta*** 

02 XX 
R$ 

1.323,67 

R$ 

2.647,34 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 2.647,34 (Dois mil, seiscentos e quarenta e sete 

reais e trinta e quatro centavos). 

 

 

ITEM 07 

Item Descrição Quant. 

 

Marca/

Modelo 

Valor  

Unitário 

Valor 

total 

 

7.  

PURIFICADOR DE AGUA COM TRIPLA FILTRAGEM, AGUA 
NATURAL OU GELADA totalmente ecológico e full range (funciona 
em qualquer tensão residencial, de 100 a 240 volts); leds luminosos de 
indicação de status de funcionamento; produzido com materiais 
atóxicos, allta qualidade; sistema de refrigeração eletrônica (sem uso 
de gás); termostato de controle de temperatura (variação de 3º a 12ª); 
sistema twist and pull de troca do filtro (sem ferramenta); 03 estágios 
de filtragem (manta de polipropileno, dolomita e carvão ativado com 
prata coloidal); capacidade para copos grandes (até 15 cm); conexões 
de entrada de água de ¾; bandeja de água removível; acompanha 
manual de instruções e termo de garantia de no mínimo 12 meses. 

01 XX 
R$ 

808,67 

R$ 

808,67 

    VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 808,67 (Oitocentos e oito reais e sessenta e sete 

centavos). 

 

ITEM 08 

Item Descrição Quant. 

 

Valor  

Unitário 

Valor 

total 

 

8.  

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 24000 BTUS:  
serviço de instalação de ar condicionado tipo split hi-wall 24.000 btus, 
compreendendo instalação das linhas frigorígenas, linhas de líquido (sistema de 
drenagem), interligação das unidades evaporadoras com as unidades 
condensadoras, suporte, teste de funcionamento, interligação elétrica aos pontos 
de energia existente. obs: todas as peças: mangueiras, presilhas, parafusos, 
buchas e outros necessários à instalação do equipamento são de responsabilidade 
da empresa contratada. a contratada deverá capacitar os usuarios da setor onde 

01 
 R$ 

706,67 

R$ 

706,67 
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será instalado o equipamento quanto a utilização do controle remoto. 

    VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 706,67 (Setecentos e seis reais e sessenta e sete 

centavos). 

 

 

ITEM 09 

Item Descrição Quant. 

 

Valor  

Unitário 

Valor 

total 

 

9.  

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS: serviço de 
instalação de ar condicionado tipo split system 12.000 btus, compreendendo 
instalação da linha frigorígena, interligação da unidade evaporadora com a unidade 
condensadora, (deverão ser usados tubulações de cobre, cabo pp, fita pvc, tubo 
esponjoso, suporte resistente a corrosão marítima e demais acessórios que forem 
necessários), que deverá estar de acordo com as normas do fabricante do produto a 
ser instalado. O produto deverá ser entregue funcionando. 

03 
R$ 

560,00 

R$ 

1.680,00 

    VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 1.680,00 (Hum mil, seiscentos e oitenta reais). 

 

 

 

ANEXO 3 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 

 

 

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:  _______________________  
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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. 

 

 

ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL 006/2020 

 

 

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.  
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____________________________________  

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. 

ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 
 
 

 

 

 

Cidade XXXX,           de                  de 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  
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Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 
 

 

 

 

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 
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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)  


