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EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, SOLICITAMOS QUE OS INTERESSADOS EM
PARTICIPAR DO CERTAME VENHAM MUNIDOS DE EPI’S (MÁSCARA E ALCOOL).

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 004/2021

PREÂMBULO
O Município de Anchieta torna público que realizará procedimento de licitação na modalidade Pregão

Presencial para Registro de Preços, com amparo na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Lei

Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 1.315/2018 e Decreto Municipal nº 5.679/2017, através

do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal A Nº. 311, de 8 de Fevereiro de

2021.

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1 - Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços

2 - Processo Administrativo nº 5354/2020

3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

4 - Objeto: Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
para eventual aquisição de máquinas, ferramentas e utensílios permanentes para oficina, de
acordo com as condições, quantidades e especificações constantes neste Edital e em seus
anexos.

5 - Dotação Orçamentária:

5.1-Participa do procedimento licitatório e integrará a futura Ata de Registro de Preços dele

decorrente, na qualidade de órgão Participante, a seguinte Unidade Gestora:

5.1.1- Secretaria Municipal de Saúde;

Secretaria Classificação
Funcional

Natureza de
Despesa

Fonte de
Recurso

Secretaria Municipal de Infraestrutura 15.122.002.2.097 4.4.90.52.21 1.001.0000000

Secretaria Municipal de Saúde 0301.101220322.124 4.4.90.52.21
1.211.00000

1.530.000002
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5.1.2 – O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de
Infraestrutura;

II – DATA, HORÁRIO E LOCAL
Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 004/2021
Dia: 19/04/2021
Credenciamento: 09:00h
Sessão Pública de disputa: 09:31h
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizado ao lado Centro Administrativo
Edival José Petri.
III - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
1 - As empresas, microempresas ou empresas de pequeno porte ou equiparada, interessadas em

participar do certame deverão retirar o edital no site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico

pregao.anchieta@anchieta.es.gov.br, 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@anchieta.es.gov.br. 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 - Os pedidos de impugnações deverão ser preferencialmente protocolados no Protocolo da

Prefeitura Municipal de Anchieta-ES, situada na Rod. do Sol KM 21, 5, 1620 - Vila Residencial

Samarco, Anchieta - ES, 29230-000, das 08:00 às 12:00 horas (horário de funcionamento em
regime especial), observando os seguintes critérios:

5.1.1-serem dirigidos ao Pregoeiro responsável pelo certame, indicando o número do Pregão e o

Processo Administrativo, assim como o telefone e e-mail do impugnante devidamente

fundamentados e acompanhados da documentação pertinente (ato constitutivo, estatuto ou

http://www.anchieta.es.gov.br
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contrato social com seus termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrado

na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso).

5.1.2- estarem assinados por representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do

signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento

procuratório;

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;

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 - 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.

3 - 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

http://www.anchieta.es.gov.br
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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 da empresa.
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. Além da documentação
descrita no item anterior, 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 (os envelopes com a proposta e os documentos 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:
6.1 - TERMO DE CREDENCIAMENTO - ANEXO 3 (MODELO), quando for o caso;
6.2 - 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

como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada e que desejar

usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006;

6.2.1) 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;
6.2.2) Será aceita a referida certidão que expresse respectiva validade, desde que em

vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedida a cento e oitenta
dias, no máximo, da data designada para apresentação das propostas;
6.2.3) As licitantes enquadradas como MEI são isentas de apresentação da Certidão

Simplificada Expedida pela Junta Comercial.

6.3- DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA SATISFAZ PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS

HABILITATÓRIAS - ANEXO 5 (MODELO);
6.4 - DECLARAÇÃO CONJUNTA, CONFORME ANEXO 6 (MODELO).

http://www.anchieta.es.gov.br
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7- As declarações referidas nos itens 6.3 e 6.4, caso não entregue no ato do credenciamento,

poderão ser entregues nos envelopes de Proposta de Preços ou Documentos de Habilitação.

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

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

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

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

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

identificação, devidamente autenticado no Credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no
Envelope nº 02 – Habilitação.
10 - A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil,

penal e administrativa.

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

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

apoio do Pregão, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer preferencialmente, em até 01 (um)
dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, ou por publicação Oficial.
VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no dia e hora

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

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

seguintes informações:

A Prefeitura de Anchieta- Estado do Espírito Santo

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2021

Razão Social

CNPJ

ENVELOPE 1- PROPOSTA DE PREÇO

A Prefeitura de Anchieta- Estado do Espírito Santo

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2021

Razão Social

CNPJ

ENVELOPE 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

VII - PROPOSTA DE PREÇO
1 - A proposta deverá ser elaborada através do arquivo padronizado, seguindo aos seguintes

procedimentos:

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional
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a) Baixar o programa “E&L Proposta Comercial Automática” no site:<http://www.el.com.br> e
instalá-lo em seu computador;
b) Solicitar o arquivo “Proposta Comercial Automática”, através do email:

pregao.anchieta@anchieta.es.gov.br, devendo enviar os dados da Empresa, tais como: razão

social, CNPJ, endereço completo, indicação se é microempresa, EPP, grande porte ou outra, além

de telefones para contato e endereço eletrônico. O email deverá ser enviado em até vinte e quatro
horas antes do horário marcado para abertura do certame;
c) Ao receberem o arquivo por email, os licitantes deverão utilizar o programa descrito na alínia “a”,

previamente instalado, para abri-lo e confeccionar a proposta;

d) A proposta deverá ser impressa e salva em CD, DVD ou Pen Drive, devidamente identificado,
que também deverá constar no envelope.
Atenção: ao salvar o arquivo em mídia (CD, DVD, Pen Drive) é necessário que se tenha o nome ou

extensão original do mesmo, ou seja, o arquivo não deve ser renomeado ou salvo em outra mídia de

armazenamento, ou ainda, em outro formato que não seja o da proposta comercial automática (PCA).

O CD, DVD ou Pen Drive farão parte do processo e não serão devolvidos;
2- As mídias que apresentarem problemas, mas que puderem ser resolvidas serão aceitas;

3- 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.

4- 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.

5- Ocorrendo diferença entre os preços unitário e total, prevalecerão sempre o de menor valor,

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

em algarismos e por extenso, prevalecerão o de menor valor.

6 - 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.

7 - 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.

8 - 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.
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9 - A proposta de preço deverá descrever o objeto ofertado, conforme as especificações e condições

contidas no - ANEXO 2, DESCRIÇÃO DO OBJETO, evitando sinônimos técnicos, omissões ou

acréscimos referentes à especificação do objeto.

10- Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem as disposições contidas neste edital;

b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado;

d) Não apresentarem MARCA do produto;

e) apresentarem preços superiores aos constantes no ANEXO 02;

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

2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE.
3 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a leitura das

propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no

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.
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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) itens(s) em que a empresa cadastrou proposta. A empresa que apresentar Registro

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

INABILITADA;

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

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

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

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

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

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

da diretoria em exercício;

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

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

competente, quando a atividade assim o exigir.

e) No caso do MEI- Micro Empreendedor Individual- em substituição ao contrato social, deverá o MEI

apresentar o CCMEI (Certificado de Condição do Microempreendedor Individual).

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: Poderá ser apresentado Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
5.1 - A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas pode ser obtida no endereço eletrônico

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

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

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

observando-se que:

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

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

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

apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

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

forem emitidos somente em nome da matriz.

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

filiais (INSS e PGFN/RFB).

5.4 - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação procederão a

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

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

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

http://www.tst.jus.br/certidao
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5.5 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor

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

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

microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado

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

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

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Os demais documentos exigidos
deverão ser apresentados sem restrições.
5.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, implicará na

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo

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

contratação ou revogar a licitação.

5.8- 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- 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 julge necessário, estando sujeita à

inabilitação a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações abtidas pela

Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993.
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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).

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 preferencialmente

protocolados no protocolo da Prefeitura Municipal de Anchieta-ES, situada na Rod. do Sol KM 21, 5,

1620 - Vila Residencial Samarco, Anchieta - ES, 29230-000, das 08:00 às 12:00 horas (horário de
funcionamento em regime especial).
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
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classificação, da análise dos documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros

fatos pertinentes.

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

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

de Anchieta-ES.

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

4- No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços, vindo a decair

do direito a execução do objeto dessa licitação, o Município de Anchieta poderá revogá-la ou

convocar os licitantes remanescentes na ordem em que foram classificados, para contratar em igual

prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada teria sido contratada.

XII - ORIENTAÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DO PRODUTO
1 - As informações relativas ao fornecimento dos produtos, estão descritas no item “6” do TERMO

DE REFERÊNCIA – ANEXO 1.

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 corridos 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.
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XIV – DAS PENALIDADES

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

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

nº 8.666/1993, conforme o disposto:

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Edital, 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.
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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.

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

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

10.520/2002.

XV – DO REGISTRO DE PREÇOS

1 - DO REGISTRO DE PREÇOS
a) A presente licitação será efetuada através do Sistema de Registro de Preços, previsto no artigo

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

5679/2017.

b) O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços

visando futuras contratações de serviços ou aquisições de bens.

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

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

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

convocatório e propostas apresentadas.

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

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

decorrente.

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

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

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

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

do Órgão Gerenciador responsável.

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

com o compromisso de fornecer o objeto licitado.

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

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

reserva para eventual convocação.

j) O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não será superior a doze meses, incluídas

eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

1.1- DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA
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1.1.1- Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes

condições:

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

bem classificado durante a fase competitiva;

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

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

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

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

8.666, de 1993;

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

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

de registro de preços; e

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

contratações.

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

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

previstas nos itens 1.3.2 e 1.3.3.

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

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

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

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

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

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

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

serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

1.1.6- O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas

eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

1.2- DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES
REGISTRADOS

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

assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento
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convocatório, podendo o prazo ser prorrogado por mais uma vez, por igual período, quando solicitado

pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

1.2.2- É facultado à administração, quando o convocado não aceitar assinar a ata de registro de

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

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

classificado.

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

estabelecidas, após cumpridos os requesitos de publicidade.

1.2.4- A recusa injustificada de fornecedor classificado emassinar a ata, dentro do prazo estabelecido

neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas.

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

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de

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

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

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

registrado em igualdade de condições.

1.3- DA REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.3.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços

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

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

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

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

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

tendo como referência os valores praticados pelo mercado;

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

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

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

valores de mercado observará a classificação original.

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

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da

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

motivos e comprovantes apresentados;e

II- convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

III- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da

Ata de Registro de Preços.

1.3.4 - O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

Administração, sem justificativa aceitável;

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

praticados no mercado; ou

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

no art. 7º da Lei 10.520, de 2002.

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

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

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

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

devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

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

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

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

anuência do órgão gerenciador.

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

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

sobre a possibilidade de adesão.

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

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

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

Gerenciador e órgãos participantes.
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1.4.4– As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

1.4.5- o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que

aderirem.

1.4.6- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

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

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

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

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

XVI – DO CONTRATO
1 – Fundamentado pelo § 4º art. 62 da Lei 8.666/93, o "termo de contrato" será substituído por
Autorização de Fornecimento que deverá ser emitida pelo setor de compras.

XVII – DA AMOSTRA

1 - Não se aplica.
XVIII - DA PROVA DE CONCEITO

1 - Não se aplica.
XIX – DAS GARANTIAS
1 - Diante da baixa complexidade do objeto e considerando que a entrega será de acordo com a
demanda, não foi considerado pela unidade requisitante a necessidade de exigência das garantias
para participar do certame e para execução contratual.

XX – DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
1 - As informações relativas à responsabilidade pela fiscalização dos compromissos assumidos pelas
partes estão descritas no item “9” do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1.

2 - O Fiscal da Ata de Registro de Preços, designado pela contratante, ficará responsável por zelar
pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos, de
acordo com o Art. 67 da lei 8.666/93 e, após a comprovação da conformidade, providenciará a
solicitação de pagamento da Nota Fiscal emitida pela contratada;
XXI - 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
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posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de

credenciamento, classificação e habilitação.

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

complementares.

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

técnica de qualquer objeto licitado.

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

vigente e nos princípios de Direito Público.

5- As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de Preço,

cuja minuta consta do Anexo 7.

6- A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, cuja contagem inicia á partir

da data de sua assinatura.

7 - Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal da

adjudicatária, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, a ser formalizada na Sede do

Município de Anchieta, sob pena de aplicação de penalidade. A critério da Administração, o prazo

para assinatura da Ata poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante

solicitação formal da adjudicatária e aceito por este Município;

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

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

administrativa pela prática de atos fraudulentos.

9 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO 2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

ANEXO 3 – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

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

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

ANEXO 6 – DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO)

ANEXO 7 – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Anchieta, 05 de Abril de 2021.

Jilvan Carvalho dos Santos
Pregoeiro Oficial
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ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA

1 -DO ÓRGÃO REQUERENTE

1.1- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Saúde.

2 - DO OBJETO

2.1-Contratação de empresa para eventual aquisição de máquinas, ferramentas e utensílios

permanentes para oficina, que atenderão as necessidades das equipes de manutenção do Município

de Anchieta - ES.

3 - DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO OBJETO

3.1- Descrição conforme ANEXO 02.

4 - DA FINALIDADE

4.1-Dar condições aos servidores que irão desempenhar as funções com máquinas, ferramentas e

utensílios de boa qualidade e em condições de uso para execução dos serviços de manutenção do

Município de Anchieta/ES.

5 - DA JUSTIFICATIVA

5.1-A Secretaria Municipal de Infraestrutura é responsável pela construção, manutenção, reforma e

ampliação de prédios públicos, vias publicas, praças, quadras e instalações diversas.

5.2-A Secretaria Municipal de Saúde, justifica através deste que será necessária aquisição de tais

materiais para suprir a necessidade da equipe de manutenção no que diz respeito a utilização de

ferramentas para eventuais necessidade de reparos nas instalações, nos prédios e nas unidades de

saúde, considerando o desgaste natural, considerando ainda que é obrigação do município a

conservação do patrimônio publico para que possa atender as necessidades da população,

principalmente dar uma melhor visão e conforto para os usuários das repartições publicas mantendo

as unidades de saúde sempre limpas e asseadas.

5.3-Hoje a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Saúde, em seus

almoxarifado, não tem ferramentas adequadas para desempenhar os serviços necessários. Sendo

assim, a aquisição dos itens descritos nos Pedidos de Compras, se tornam essenciais para que

nossos servidores possam atender à demanda do Município em diversas áreas.

6 - DO FORNECIMENTO

6.1-O prazo de entrega será de no máximo 15(quinze) dias úteis após o recebimento, por parte da

contratada, da Autorização de Fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Anchieta.
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6.2-Secretaria Municipal de Infraestrutura: A entrega dos produtos deverá ser efetuada, no

Almoxarifado Central da Prefeitura, localizado na Rodovia Edival José Petri, S/N, Guanabara –

Anchieta - ES – CEP 29230-000, no horário das 08h00min às 16h00min (horário local), em dias úteis.

6.3-Secretaria Municipal de Saúde: A entrega do material deverá ser efetuada, no Almoxarifado da

Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rodovia do Sol, 1.620, km 21,5, Vila Residencial

Samarco, Anchieta/ES - CEP 29230-000, no horário das 07h00min às 16h00min (horário local), em

dias úteis.

6.4-O material deverá ser entregue nas mesmas especificações indicadas nas propostas de preços

vencedoras do certame, conforme as especificações deste Edital;

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

especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:

a) Às normas e especificações constantes neste Instrumento;

b) Às normas do INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada produto;

c) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

d) Às prescrições e recomendações dos fabricantes.

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

fornecimento de alternativo, recondicionado ou recuperado, estando adequadamente embalado 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, 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.
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Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas no Edital.

Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os produtos ficarão

retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei nº 8.666/1993;

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

de obra.

7 - DO PRAZO DE GARANTIA

7.1- Fica a CONTRATANTE respaldada de garantia contra defeitos de fabricação ou fora das

especificações descritas, cabendo à CONTRATADA a imediata troca do produto defeituoso ou

incorreto.

7.2- A garantia mínima do produto, será de 90 (noventa) dias, conforme previsão legal contida no

artigo 26 da Lei - 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), prevalecendo o prazo de garantia

oferecido pelo fabricante quando este for maior ou mais vantajoso para a administração pública.

8 - DA AMOSTRA

8.1-Não se aplica

9 - DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1-A Fiscalização da ata de registro de Preços ficará assim:

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Fabio Antônio Rodrigues, Portaria 527/2019. Tel: (28)

3536-1755.

b)Secretaria Municipal de Saúde - Maicon Souza das Neves, Coord. de Manutenção e

Conservação Predial, Portaria 16/2019. Tel: (28) 3536 - 1701

10 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

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

licitação, e nas quantidades solicitadas pela Administração;

10.2-Entregar os materiais contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, nas

embalagens originais, sem indícios de avarias ou violação.

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

frete;

10.4-Responsabilizar-se, com a transportadora, pela movimentação dos materiais até as

dependências do depósito dos Almoxarifados da Infraestrutura/Saúde , não sendo este setor

responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

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

empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação;

10.6-Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, no prazo de garantia, qualquer material
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defeituoso que houver fornecido;

10.7-Entregar os materiais acompanhados de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE;

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

ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

10.9-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.

10.10-Manter durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame.

11 - DAS 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 Instrumento;

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

solicitado;

11.5-Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e

recomendações da contratante;

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

especialmente designado para tanto;

11.7-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;

11.8-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 Edital, 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,
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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.

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.

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

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

10.520/2002.
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13 - DO 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 corridos após a respectiva apresentação.

b) 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 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 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria Classificação
Funcional

Natureza de
Despesa

Fonte de Recurso

Secretaria Municipal de Infraestrutura 15.122.002.2.097 4.4.90.52.21 1.001.0000000

Secretaria Municipal de Saúde 0301.101220322.124 4.4.90.52.21
1.211.00000

1.530.000002

15 - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

15.1-A contratação se dará pelo menor preço por lote após apuração de preços no mercado local

e/ou regional em pelo menos 3 (três) empresas 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.

15.2-Só serão aceitas propostas devidamente assinadas e com identificação da empresa proponente.
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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 o(s) objeto(s) da

contratação;

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

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições.

Serão motivo de desclassificação as propostas apresentadas sem a “MARCA” dos produtos

ofertados.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO Registro de Preço
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ANEXO 2

DESCRIÇÃO DO OBJETO
LOTE 01

Especificação Unidade QTD
Min

QTD
Max

Marca Unitário Valor Total

MARTELETE ROMPEDOR PROFISSIONAL 15KG; 1500W E 220V UN 01 05 887,27 4.436,35

MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR 830 WATSS; 220 V;
VELOCIDADEVARIÁVEL E REVERSÍVEL SDS-PLUS; COM ACESSÓRIOS E MALETA.

UN 03 09 745,33 6.707,97

PLAINA, ELETRICA MINIMA 580 W
COM ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM A MAQUINA: CONJUNTO CALIBRADOR DE
FACA, CHAVE DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACA DE CORTE, GUIA RETA.

UN 03 08 495,79 3.966,32

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 15.110,64 ( quinze mil, cento e dez reais e sessenta e quatro centavos).

LOTE 02

Especificação Unidade QTD
Min

QTD
Max

Marca Unitário Valor Total

ESCADA DE ABRIR COM 9 DEGRAUS EM ALUMINIO. UN 03 14 242,60 3.396,40

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 3.396,40 (tres mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

LOTE 03

Especificação Unidade QTD
Min

QTD
Max

Marca Unitário Valor Total

ESMERILHADEIRA ANGULAR 11000RPM, DISCO DE 115mm 4-1/2", POTENCIA DE
840W - 110V OU BIVOLT
ESMERILHADEIRAANGULAR 11000RPM, DISCO DE 115mm4-1/2, POTENCIA DE
840W - 110V OU BIVOLT Características Básicas: Interruptor tipo paleta com trava de
segurança; Formato anatomico para fácil manuseio; Incrível sistema de redução de
temperatura Especificações Técnicas Potência: 840W Capacidades: Disco de Desbaste:
115mm (4-1|2) - Disco de corte: 115mm (4-1|2) - Disco diamantado: 115mm, (4-1|2)
Rotações por min.: 11.000rpm Dimensões aproximadas: 273 x 129 x 106 mm (C x L x A):
10-3|4 x 5-1|8 x 4-3|16 Cabo de energia: 2,5m Acessórios que acompanham a máquina
Disco de desbaste Chave de Pino Punho Garantia minima de 12 meses contra defeito
de fabricação.

UN 02 06 364,14 2.184,84

MAQUITA 110 MM 127 V 12 A 50-60 HZ 1400 w UN 01 01 412,60 412,60

PARAFUSADEIRA FURADEIRA DE IMPACTO 20V; COM DUAS BATERIAS DE LIDIUM E
MALETA

UN 03 09 920,00 8.280,00

SERRA TICO TICO; POTENCIA 500W; GOLPES POR MINUTO A 3.200 GPM
PARA CORTE DE METAIS 40 MM E MADEIRA 135 MM; COM JOGO DE SERRA PARA
MADEIRA EPARA METAL 110 W

UN 03 09 473,70 4.263,30

FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL MANDRIL NÃO INFERIOR 1/2" (13MM);

POTENCIA MINIMA 700W ; 220 V COM MALETA.

UN 03 09 463,67 4.173,03

FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 127V; MINIMO DE 600W; COM MANDRIL
NÁO INFERIOR A 1/2" (13MM)

UN 01 05 454,93 2.274,65

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 21.588,42 ( vinte e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

LOTE 04

Especificação Unidade QTD
Min

QTD
Max

Marca Unitário Valor Total

ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSÍVEL.

COM MEDIDAS APROXIMADAS 4,80 X 8,40 MT

UN 03 07 1.451,73 10.162,11

ESCADADE FIBRADE VIDRO EXTENSÍVEL

COM MEDIDAS APROXIMADAS 3,60 X 6MT

UN 01 05 897,81 4.489,05
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ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSÍVEL;

COM MEDIDAS APROXIMADAS, 4,20 X 7,20 MT

UN 01 05 1.116,94 5.584,70

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 20.235,86 ( vinte mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

LOTE 05

Especificação Unidade QTD
Min

QTD
Max

Marca Unitário Valor Total

MAQUINA DE SOLDA COM REGULAGEM ELETRONICA TURBO DE 150A, 110 VOLTS
MÁQUINA DE SOLDA COM REGULAGEM ELETRÔNICA TURBO DE 150A, 110 VOLTS
** Sistema eletrônico de regulagem de corrente; Ventilação Forçada Turbo; Saída nominal 52
Volts: 150 amperes; Faixa de regulagem 30 a 150 amperes; Ciclo de trabalho 15%; Eletrodo
E60113 até 2,5mm diâmetro Peso aproximado: 13 kg Consumo 5 Kva ( + ou - 20A )
Acompanha Manual Técnico Específico de uso do equipamento e Cabos e Porta Eletrodo de
alta qualidade Fabricação Nacional GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

UN 01 01 769,15 769,15

INVERSSORA DE SOLDA MINIMA 200 AMPERES; 220 VOLTS PARA ELETRODO
REVESTIDO E TIG; SEM TOCHA TIG

UN 01 02 773,63 1.547,26

MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ

MINIMO DE 2 TONELADAS; COM 4 RODAS DE FERRO

UN 01 02 277,97 555,94

MORSA/ TORNO DE BANCADA N° 06 PROFISSIONAL; FABRICADO EM FERRO
FUNDIDO NODULAR

UN 01 02 333,27 666,54

CARRO PARA MECÂNICO COM ENCOSTO DE CABEÇA UTLIZADO EM OFICINAS PARA
REPAROS E MANUTENÇÕES EMBAIXO DE VEÍCULOS; COM PORTA FERREMENTAS
LATERAIS E 6 RODAS GIRATÓRIAS.

UN 01 02 257,06 514,12

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 4.053,01 ( quatro mil, cinquenta e três reais e hum centavo).

LOTE 06

Especificação Unidade QTD
Min

QTD
Max

Marca Unitário Valor Total

COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL DE NO MINIMO 15 PÉS/MIN, COM NO MINIMO
DOIS PISTÕES; COM MOTOR MINIMO 3,0HP, COM TENSÃO DE 110/220V; COM
RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 160 LITROS.

UN 02 03 3.162,97 9.488,91

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 9.488,91 ( nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos).

LOTE 07

Especificação Unidade QTD
Min

QTD
Max

Marca Unitário Valor Total

MOTOSERRA, CILINDRADA MÍNIMA: 45,4 CM³
MOTOSERRA, CILINDRADA MÍNIMA: 45,4 CM³ Cilindrada mínima: 45,4 cm³ Corrente 3/8
PM Potência mínima: 2,3 kW (3,1 DIN-PS) Relação mínima de peso/potência 2,0 kg/kw
Sabre Rollomatic: 30,35,40 cm Tanque de combustìvel: mínimo de 0,45 litros Tanque de
óleo: aproximadamente 0,20 litros

UN 01 03 1.556,67 4.670,01

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 4.670,01 ( quatro mil seiscentos e setenta reais e um centavo).
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ANEXO 3
TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

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 2021.

____________________________________

Nome do representante legal da empresa

Empresa: _______________________

CNPJ nº ________________________

Obs.: No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou
documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação
da empresa.

Obs.: O Termo de credenciamento pode ser dispensado quando a empresa estiver representada na
Sessão Pública por um de seus sócios.
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ANEXO 4
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 004/2021

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 2021..

____________________________________
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 5

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Cidade XXXX, de de 2021.

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 2021.

____________________________________
Nome do representante legal da empresa

Empresa: _______________________

CNPJ nº ________________________
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ANEXO 6

DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

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 do Município de Anchieta.

5º) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991(alterado parcialmente pela
Lei 13.146/2015), está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado o índice ao número de
funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

(Assinatura, Identificação do representante legal da empresa e da
empresa)
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ANEXO 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ______/2021

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na

Rodovia do Sol, n.º 1620, Km 21,5 – Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, inscrito no CNPJ sob o

nº 27.142.694/0001-58, neste ato representado pelo seu Prefeito FABRÍCIO PETRI, brasileiro,
casado, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado, a empresa _____________, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº _____, com sede na Rua _____, nº __, bairro,

Cidade/UF, CEP nº _____, neste ato representado legalmente pelo Sr. _____________, RG nº

_____ (Órgão Expedidor), CPF nº _____, denominado FORNECEDOR, resolvem firmar esta Ata de

Registro de Preços, considerando o julgamento do Procedimento de Licitação SRP 004/2021,
Processo nº 5354/2020, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº

5.679/2017, em conformidade com as previsões a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1-Constitui objeto deste instrumento o registro de preço para contratação exclusiva de
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para eventual aquisição de
máquinas, ferramentas e utensílios permanentes para oficina, que atenderão as necessidades

das equipes de manutenção do Município de Anchieta - ES, conforme especificações, valores e

quantidades detalhadas no ANEXO 1.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

2.1 - O preço registrado, as especificações e as quantidades constam no ANEXO 1 desta Ata;
2.2 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do serviço, como transporte, mão de

obra, encargos sociais, seguros, impostos e taxas necessárias à perfeita conclusão do objeto

contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre o mesmo;

2.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que

deles poderão advir, facultando-se o Município de Anchieta, a realização de licitação específica para

a contratação pretendida ou promoção de contratação direta;

2.4 – O Município de Anchieta deverá justificar o motivo da não utilização do registro de preços e

será assegurada ao beneficiário do registro preferência para contratação em igualdade de condições.

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


MUNICÍPIO DE
ANCHIETA/ES

MUNICÍPIO DE ANCHIETA(ES)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS

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

34/41

PET Nº 5354/2020

FLS: ______________

ASS.:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1- A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, cuja contagem inicia á partir

da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DO PRODUTO E DA GARANTIA

4.1-A entrega será realizada conforme Autorização de Fornecimento enviada à empresa Contratada.

4.2-Secretaria de Infraestrutura: A entrega dos produtos deverá ser efetuada, no Almoxarifado

Central da Prefeitura, localizado na Rodovia Edival José Petri, S/N, Guanabara – Anchieta - ES –

CEP 29230-000, no horário das 08h00min às 16h00min (horário local), em dias úteis.

4.3-Secretaria de Saúde: A entrega do material deverá ser efetuada, no Almoxarifado da Secretaria

Municipal de Saúde, localizado na Rodovia do Sol, 1.620, km 21,5, Vila Residencial Samarco,

Anchieta/ES - CEP 29230-000, no horário das 07h00min às 16h00min (horário local), em dias úteis.

4.4-O material deverá ser entregue nas mesmas especificações indicadas nas propostas de preços

vencedoras do certame, conforme as especificações deste Instrumento;

4.5-Os materiais a serem entregues deverão ser novos, de ótima qualidade, atender às

especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:

a) Às normas e especificações constantes neste Instrumento;

b) Às normas do INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada produto;

c) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

d) Às prescrições e recomendações dos fabricantes.

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

fornecimento de alternativo, recondicionado ou recuperado, estando adequadamente embalado de

forma a preservar suas características originais;

4.7-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;

4.8-O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente,

cada um, de forma que facilite a contagem e controle dos mesmos;

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

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

apresentação;
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4.10-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 no Edital.

Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os produtos ficarão

retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei nº 8.666/1993;

4.11-O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão

de obra.

4.12- Fica a CONTRATANTE respaldada de garantia contra defeitos de fabricação ou fora das

especificações descritas, cabendo à CONTRATADA a imediata troca do produto defeituoso ou

incorreto.

4.13- A garantia mínima do produto, será de 90 (noventa) dias, conforme previsão legal contida

no artigo 26 da Lei - 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), prevalecendo o prazo de

garantia oferecido pelo fabricante quando este for maior ou mais vantajoso para a administração

pública.

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao

órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições

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

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

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos

preços aos valores praticados pelo mercado.

5.2.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

valores de mercado observará a classificação original.

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

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

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

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

motivos e comprovantes apresentados;e
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5.3.2- convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.3.3- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação

da Ata de Registro de Preços.

5.4 - O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

Administração, sem justificativa aceitável;

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

àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art.

87 da Lei nº 8.666, de 1993 ou no art. 7º da Lei 10.520, de 2002.

5.4.5– O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.4,

será formalizado por despacho do órgao gerenciador assegurado o contraditório e ampla

defesa.

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

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e

justificados:

5.5.1 - por razão de interesse público; ou

5.5.2 - a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 - O 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 corridos após a respectiva apresentação.

Secretaria Classificação
Funcional

Natureza de
Despesa

Fonte de
Recurso

Secretaria Municipal de Infraestrutura 15.122.002.2.097 4.4.90.52.21 1.001.0000000

Secretaria Municipal de Saúde 0301.101220322.124 4.4.90.52.21
1.211.00000

1.530.000002
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a) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

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

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

pela Secretaria responsável, as mesmas serão encaminhadas para o processamento.

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

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

recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será

contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;

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

lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1- Constituem obrigações da CONTRATADA:
8.1.1- Fornecer os materiais conforme especificações, marcas, validades e preços propostos na

licitação, e nas quantidades solicitadas pela Administração;

8.1.2- Entregar os materiais contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições,

sem indícios de avarias ou violação.

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

frete;

8.1.4-Responsabilizar-se, com a transportadora, pela movimentação dos materiais até as

dependências do depósito do Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura Municipal, não sendo o

este setor responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

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

empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação;

8.1.6-Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, no prazo de garantia, qualquer material

defeituoso que houver fornecido;

8.1.7-Entregar os materiais acompanhados de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica -

DANFE;

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

ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

8.1.9-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
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execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha permanente contato

com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato.

8.1.10-Manter durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame.

8.2- Constituem obrigações da CONTRATANTE:
8.2.1-Encaminhar à Contratada a Autorização de Fornecimento;

8.2.2-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;

8.2.3-Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa

fornecer os produtos dentro das especificações exigidas neste instrumento;

8.2.4-Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao material

solicitado;

8.2.5-Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e

recomendações da contratante;

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

especialmente designado para tanto;

8.2.7-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;

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

instrumento.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1- A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital,

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

nº 8.666/1993, conforme o disposto:

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Edital, 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;
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d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o Município

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

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

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

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

por um período de 2 (dois) anos.

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

8.666/1993;

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

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

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

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

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

defesa;

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

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

8.666/1993;

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

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

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

aplicação.

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

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

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

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

10.520/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS
NÃO PARTICIPANTES
10.1- Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua

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

anuência do órgão gerenciador.
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10.2- Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer

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

sobre a possibilidade de adesão.

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

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

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

Gerenciador e órgãos participantes.

10.4– As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.5- O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de

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

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

independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO:

11.1-A Fiscalização da Ata de Registro de Preços ficará assim:

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Fabio Antônio Rodrigues, Portaria 527/2019. Tel: (28)

3536-1755.

b) Secretaria Municipal de Saúde - Maicon Souza das Neves, Coord. de Manutenção e

Conservação Predial, Portaria 16/2019. Tel: (28) 3536 - 1701.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Anchieta/ES para dirimir quaisquer questões decorrentes da

utilização da presente Ata de Registros de Preços.
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12.2- E, por assim estarem acordadas, declaram as partes aceitar todas as condições estabelecidas

nas cláusulas da presente Ata de Registro de Preços, que, após lida e achada conforme, vai

devidamente assinada.

Anchieta, _____ de ______________ de 2021.

__________________________ _______________________
Fabrício Petri xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prefeito Municipal xxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE CONTRATADA

ANEXO 1

LOTE XX
Item Descrição Unidade

de
medida

Quant
Mín

Quant
Máx

Marca Valor
unit.

Valor
total

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE: R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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