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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 
 

PREÂMBULO 

 

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

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

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

através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal A N.03, de 30 de janeiro 

de 2017. 
 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 - Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços 

2 - Processo Administrativo nº 17902/2017 

3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 

4 - Objeto: Aquisição de bancas de alumínio para atendimento a feira livre da Agricultura 

Familiar de Anchieta-ES, com cota reservada para ME/EPP, de acordo com as condições, 

especificações e quantidades constantes neste Edital e em seus anexos. 

5 - Dotação Orçamentária:                                                                                    

 

II – DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

Pregão Presencial nº 003/2017  

Dia: 11/04/2018  

Credenciamento: 09:00h  

Sessão Pública de disputa: 09:30h  

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

Estado do Espírito Santo. 

 

III - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  
 

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

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

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

alterações e avisos sobre o procedimento.  

 

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

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

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

anterior marcado para a realização da sessão pública.  

 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de Recurso 

Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento 

20.608.021.2.079 

20.608.021.2.079 

4.4.90.52.24 

4.4.90.52.24 

3.604.0001 

1.604.0001 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregao.anchieta@gmail.com
mailto:pregao.anchieta@gmail.com
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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 os interessados que atenderem a todas as exigências de 

habilitação contidas neste Edital e seus anexos e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao 

objeto licitado, nos seguintes termos: 
 

Cota Reservada – Itens que ultrapassem R$ 80.000,00 – reservados até 25% do montante da 

aquisição às empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – 

EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n.º 

147/2014. 
 

Cota Principal – Itens que ultrapassem R$ 80.000,00, reservados até 75% do montante da 

aquisição a todos os interessados que atendam aos requisitos do edital.  
 

2- Para os itens da Cota Principal, a empresa enquadrada na condição de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, que pretender utilizar-se das 

prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações posteriores, 

deverá informar que atende aos requisitos do Art. 3º da Lei mencionada; 
 

3- A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa, 

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo licitatório, porém será 

considerada como desistência da empresa do exercício das referidas prerrogativas. 
 

4- Estarão impedidas de participarem deste Pregão, empresas que se enquadrem em uma ou mais 

situações a seguir:  
 

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

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

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

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

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

9.605/98; 

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

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

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

instrumento convocatório.  
 

V - CREDENCIAMENTO  

 

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

no item II para a sessão pública do Pregão. 

 

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

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

e seus termos aditivos (ou última alteração consolidada), ou Registro Comercial, no caso de empresa 

individual, afim de que seja comprovada a aptidão para a formulação de propostas e a prática de 

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

apresentada cópia autenticada do documento de identidade do representante.  

 

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

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

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

deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos de identidade do credenciado 

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

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

 

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

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

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

interposição de recurso. 

 

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

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

CREDENCIAMENTO- ANEXO 2 (MODELO) ou instrumento procuratório e DECLARAÇÃO QUE 

A EMPRESA SATISFAZ PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS- ANEXO 4 

(MODELO). 

 

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

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

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

ANEXO 3 (MODELO), acompanhado da CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA 

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

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

condição de ME/EPP/MEI- ANEXO 3 (MODELO), caracteriza a não opção pelos benefícios 

da Lei Complementar Nº. 123/2006.  

 

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

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

data designada para apresentação das propostas. 

 

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

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

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

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

 

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

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

Envelope n.º 02 – Habilitação. 

 

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

penal e administrativa. 

 

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 nº 003/2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 1- PROPOSTA DE PREÇO 

A Prefeitura de Anchieta- Estado do Espírito Santo 

Pregão Presencial nº 003/2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO  

 

1 - A proposta deverá atender aos seguintes requisitos:  

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional
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a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem 

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

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

rubrica em todas as folhas;  
 

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

telefone/fac-símile e e-mail;  
 

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

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

objeto da licitação, bem como marca, sob pena de desclassificação imediata; 
 

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- Serão desclassificadas as propostas que:  

 

a) não informarem MARCA 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 ao final da planilha abaixo: 

 

ITEM 01– COTA PRINCIPAL 

Item Descrição Quant. 

 

Marca Valor 

unit. 

 

Valor 

total 
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1.  

BANCADA MEDINDO 200X100X80 CM, EM 
CHAPA DE ALUMÍNIO 4MM BRANCA, 
composta por pés e tabuleiro dobráveis, 
pintada com tinta p.u automotivo branco 
brilhante (imagem 1 e 2);  duas divisórias 
móveis, também de alumínio pintado, medindo 
100cmx4mmx10cm para serem usadas no 
tabuleiro; (imagem 1).  03 pés com travessa 
horizontal, em perfil de alumínio, medindo 5x5 
cm, emborrachado nas extremidades que vão 
ao chão e fixados na parte inferior da bancada 
com dobradiças. os dois pés laterais medem 
100x80cm e sua travessa horizontal é fixado 
por fora dos pés. o pé central mede 86x80 cm 
e sua travessa horizontal é fixado entre os pés 
(imagem 3); beiral no tabuleiro, medindo 15 
cm, sendo 10 cm como parte superior e 5 cm 
como parte inferior, onde serão acomodados 
os pés (imagem 2). os pés deverão ficar 
travados ao serem recolhidos junto ao 
tabuleiro para transporte (imagem 6); tabuleiro 
dobrável, com três dobradiças de inox medindo 
3,5x3´´x2mm de parede e trava para 
fechamento e transporte da banca.  lona 
listrada, medindo 70x400cm, nas cores branca 
e verde, fixadas no tabuleiro com velcro super 
resistente. a fixação do velcro no tabuleiro será 
no beiral inferior, em 3 dos 4 lados (dois lados 
de 1m e 1 lado de 2m)-(imagem 6);  a banca 
deverá conter duas alças de couro medindo 
30x3 cm, fixadas a aproximadamente 2 cm da 
borda superior e com distancia de 15cm entre 
os pontos de fixação, centralizadas em cada 
uma dos lados de 1m, para o transporte das 
peças;  numeração de 01 a 70, em baixo ou 
alto relevo, estampada na lateral de 2 metros, 
oposta àquela da fixação do velcro.  a lona e 
as divisórias móveis serão guardadas dentro 
da banca. O vencedor deverá apresentar 
protótipo para análise antes da entrega dos 
produtos. 

56 XX 1.573,33 

 

88.106,48 

 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 88.106,48 (oitenta e oito mil, cento e seis reais e 

quarenta e oito centavos). 

 

ITEM 02– COTA RESERVADA ME/EPP- 20% 

Item Descrição Quant. 

 

Marca Valor 

unit. 

 

Valor 

total 

 

2. 

BANCADA MEDINDO 200X100X80 CM, EM 
CHAPA DE ALUMÍNIO 4MM BRANCA, 
composta por pés e tabuleiro dobráveis, 
pintada com tinta p.u automotivo branco 
brilhante (imagem 1 e 2);  duas divisórias 
móveis, também de alumínio pintado, medindo 
100cmx4mmx10cm para serem usadas no 

14 XX 1.573,33 22.026,62 
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tabuleiro; (imagem 1).  03 pés com travessa 
horizontal, em perfil de alumínio, medindo 5x5 
cm, emborrachado nas extremidades que vão 
ao chão e fixados na parte inferior da bancada 
com dobradiças. os dois pés laterais medem 
100x80cm e sua travessa horizontal é fixado 
por fora dos pés. o pé central mede 86x80 cm 
e sua travessa horizontal é fixado entre os pés 
(imagem 3); beiral no tabuleiro, medindo 15 
cm, sendo 10 cm como parte superior e 5 cm 
como parte inferior, onde serão acomodados 
os pés (imagem 2). os pés deverão ficar 
travados ao serem recolhidos junto ao 
tabuleiro para transporte (imagem 6); tabuleiro 
dobrável, com três dobradiças de inox medindo 
3,5x3´´x2mm de parede e trava para 
fechamento e transporte da banca.  lona 
listrada, medindo 70x400cm, nas cores branca 
e verde, fixadas no tabuleiro com velcro super 
resistente. a fixação do velcro no tabuleiro será 
no beiral inferior, em 3 dos 4 lados (dois lados 
de 1m e 1 lado de 2m)-(imagem 6);  a banca 
deverá conter duas alças de couro medindo 
30x3 cm, fixadas a aproximadamente 2 cm da 
borda superior e com distancia de 15cm entre 
os pontos de fixação, centralizadas em cada 
uma dos lados de 1m, para o transporte das 
peças;  numeração de 01 a 70, em baixo ou 
alto relevo, estampada na lateral de 2 metros, 
oposta àquela da fixação do velcro.  a lona e 
as divisórias móveis serão guardadas dentro 
da banca. O vencedor deverá apresentar 
protótipo para análise antes da entrega dos 
produtos. 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 22.026,62 (vinte e dois mil, vinte e seis reais e 

sessenta e dois centavos). 

 

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

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

 

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

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

em ordem decrescente de valor.  

 

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

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

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

Pequeno Porte ou equiparadas;  

 

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

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

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

123/2006).  

 

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

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

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

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

 

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

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

àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
  

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

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

 

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

andamento do procedimento licitatório.  

 

11 - 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.  

.  

12- 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.  

 

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

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

 

14- Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP sagrar-se 

vencedora da cota principal e da cota reservada para o mesmo objeto será registrado para ambas 

as cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique 

preços distintos para o mesmo objeto.  
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15- Caso não haja um mínimo de 03 (três), licitantes aptos interessados no lote reservado para 

ME,EPP e MEI, o item em questão será aberto para ampla concorrência, conforme Art. 49 da Lei 

123/2006. 

 

16 - A empresa arrematante do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiro até às 17:00h do dia útil 

seguinte ao encerramento da Sessão Pública de disputa, a proposta de preço atualizada, que reflita 

o valor vencedor na sessão pública. 

 

17 - 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. 

  

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

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

preço cotado, podendo também optar pela repetição do procedimento. 

 

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

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

“2”, os documentos abaixo relacionados.  

 

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

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

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

 

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

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

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

pública. 

 

4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

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

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

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

INABILITADA; 

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

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

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

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

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

INABILITADA; 
 

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

da diretoria em exercício;  
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

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

competente, quando a atividade assim o exigir. 

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

estatuto ou contrato social em vigor. 

g) Declaração conjunta, conforme ANEXO 5 (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 das microempresas, 

empresas de pequeno porte ou equiparadas, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Anchieta, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa. Os demais documentos exigidos deverão ser 

apresentados sem restrições. 

 

5.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.6, implicará na decadência 

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

as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação ou revogar a licitação. 

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

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

 

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

6.1- ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: Comprovação de que o licitante forneceu o 

serviço/objeto de natureza compatível ao objeto desta licitação. A comprovação será feita por meio 

de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica fornecido por Órgãos da 

Administração Pública ou Entidade Privada, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado 

da empresa/ou com o carimbo ou órgão tomador do serviço. 

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

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

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

certidões relacionadas no mesmo. 

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

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

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

 

X - RECURSOS  

 

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

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

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

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

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

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

direito de recurso. 

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

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

pelo representante legal ou credenciado.  

 

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

protocolo da Prefeitura de Anchieta-ES, 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- DO CONTRATO 

1-A efetivação do contrato dar-se-á através de termo próprio (Anexo 06) a ser assinado com a 

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

certame pela autoridade competente. 

 

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

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

 

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

 

3 – O fornecimento do produto deverá ser efetuada rigorosamente dentro das especificações 

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

poderá implicar a não aceitação dos mesmos, sem que caiba ao contratado inadimplente qualquer 
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tipo de direito ou reclamação, não se responsabilizando ao Município de Anchieta por qualquer 

indenização. 

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

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

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

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

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

5- O contrato terá vigencia a contar da data de sua assinatura, com previsão de término até no 

máximo 31/12/2018, podendo ser prorrogada de acordo com parágrafos do Art. 57 da Lei n° 

8.666/93. 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

  

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

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

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

fatos pertinentes.  

 

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

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

de Anchieta-ES. 

 

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

 

XII - ORIENTAÇÕES SOBRE AMOSTRA E  FORNECIMENTO DO PRODUTO 
  
1 - As informações relativas a amostra e forma do fornecimento do produto, estão descritas nos itens 

“7 e 8”, 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 úteis 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 
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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 10% (dez por 

cento), 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 até 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 até 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 ou por correspondência com aviso de recebimento, 

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

aplicação.  

 

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:  

 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO 2 – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  

ANEXO 3 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)  

ANEXO 4– DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)  

ANEXO 5 – DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO)  

ANEXO 6- MINUTA DO CONTRATO 

 

 

Anchieta, 22 de março de 2018.  

 

 

Janaína Petri Passamani Fernandes 

           Pregoeira Oficial 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

1-ÓRGÃO REQUERENTE 

1.1-Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

2-OBJETO DO PEDIDO 

2.1-O presente tem por objeto solicitar a aquisição de 70 bancas de alumínio para atendimento a feira 
livre da Agricultura Familiar de Anchieta-ES. 

3-DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO OBJETO 

3.1-BANCADA MEDINDO 200X100X80 CM, EM CHAPA DE ALUMÍNIO 4MM BRANCA, composta 
por pés e tabuleiro dobráveis, pintada com tinta p.u automotivo branco brilhante (imagem 1 e 2);  
duas divisórias móveis, também de alumínio pintado, medindo 100cmx4mmx10cm para serem usadas 
no tabuleiro; (imagem 1).  03 pés com travessa horizontal, em perfil de alumínio, medindo 5x5 cm, 
emborrachado nas extremidades que vão ao chão e fixados na parte inferior da bancada com 
dobradiças. os dois pés laterais medem 100x80cm e sua travessa horizontal é fixado por fora dos 
pés. o pé central mede 86x80 cm e sua travessa horizontal é fixado entre os pés (imagem 3); beiral 
no tabuleiro, medindo 15 cm, sendo 10 cm como parte superior e 5 cm como parte inferior, onde 
serão acomodados os pés (imagem 2). os pés deverão ficar travados ao serem recolhidos junto ao 
tabuleiro para transporte (imagem 6); tabuleiro dobrável, com três dobradiças de inox medindo 
3,5x3´x2mm de parede e trava para fechamento e transporte da banca.  lona listrada, medindo 
70x400cm, nas cores branca e verde, fixadas no tabuleiro com velcro super resistente. a fixação do 
velcro no tabuleiro será no beiral inferior, em 3 dos 4 lados (dois lados de 1m e 1 lado de 2m)-
(imagem 6);  a banca deverá conter duas alças de couro medindo 30x3 cm, fixadas a 
aproximadamente 2 cm da borda superior e com distancia de 15cm entre os pontos de fixação, 
centralizadas em cada uma dos lados de 1m, para o transporte das peças;  numeração de 01 a 70, 
em baixo ou alto relevo, estampada na lateral de 2 metros, oposta àquela da fixação do velcro.  a lona 
e as divisórias móveis serão guardadas dentro da banca. O vencedor deverá apresentar protótipo 
para análise antes da entrega dos produtos. 

4-JUSTIFICATIVA 

4.1-A agricultura familiar é uma atividade econômica de grande importância para o município de 
Anchieta, seja por seu caráter social -  por ser uma das atividades que mais abrange mão de obra 
ocupada,  seja por seu caráter econômico- que tem sustentado inúmeras famílias e dinamizado a 
comercialização de produtos dentro e fora do Município, apesar da grave crise que assola a região. 
Todavia a atividade, que precisa ser permanentemente dinamizada, estimulada e aprimorada, mais 
do que nunca, diante do cenário de crise, requer a atenção e empenho das organizações que a 
acompanham, tanto do poder público, como da sociedade civil em prol de seu fortalecimento. 
Dinamizar e desenvolver a agricultura de forma planejada e articulada não só garantirá a 
sustentabilidade da própria economia, como também produzirá saudáveis frutos para toda a 
economia de Anchieta.  

5-DA FINALIDADE 

5.1-A feira livre da agricultura familiar de Anchieta que acontece todas as quartas e sábados em 

locais diferentes oferece produtos direto do campo para abastecer a mesa do anchietense e 

visitantes. Frutas, verduras, legumes, flores, massas, ovos, pães, mel, além de outras dezenas de 

produtos fazem parte das opções comercializadas constantemente.Em 2008, com a estruturação da 

Praça São Pedro, foram adquiridos para a feira livre, 60 bancas de madeira (Angelim pedra), que hoje 

encontra-se em sua maioria quebradas, desgastadas pelo tempo, sem condições de uso, além de 

serem pesadas e de difícil transporte, tendo em vista que elas ficam guardadas em um galpão 
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próximo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento.A feira livre representa um dos principais 

espaços de comercialização da agricultura familiar, a Secretaria de Agricultura e abastecimento vem 

nos últimos anos e parceria com o Incaper, STRAP ,MEPES e a Associação dos Feirantes de 

Anchieta organizando este espaço para que cada vez mais possa oferecer produtos de qualidade 

para os moradores de Anchieta. A feira livre hoje, organizada com 50 agricultores familiares, 

representa espaços dinâmicos de comercialização, de estímulo à geração de renda as famílias e de 

convivência social visando o fortalecimento do sistema local de produção e o desenvolvimento 

regional. 

6-DO PRAZO DE GARANTIA 

6.1-Os materiais ofertados deverão ter garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação a 

contar da data do recebimento definitivo dos mesmos. 

7- DA AMOSTRA  

7.1-Será necessária apresentação de 01(uma) amostra dos materiais para avaliação da Equipe da 

Secretaria de Agricultura; 

7.2-A equipe avaliará se os materiais estão em acordo com as descrições com relação a tamanho, 

materiais utilizados, acabamento, funcionalidade do sistema de dobragem dos pés, estabilidade após 

aberta; 

7.3- Deverá ser exigida amostra da empresa que apresentar a melhor proposta, cujo prazo para 

entrega da mesma será de 15 (quinze) dias corridos a partir da data de convocação emitida pela 

Equipe de Pregão responsável pelo certame; 

7.4- Caso o licitante apresente amostra do produto fora das especificações, dentro do prazo                                                       

referido no item 7.3, e havendo tempo hábil neste período, poderá apresentar nova amostra para 

análise. 

7.5- Caso a amostra seja reprovada, a proposta de preços será desclassificada quanto ao item em 

questão e será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, 

estando sujeita às emsmas condições daquela, e assim sucessivamente. 

7.6- A amostra deverá ser entregue na sede da Secretaria de Agricultura, localizada na Praça São 

Pedro, Anchieta/ES no horário de 08:00 às 15:00; 

7.7- Será emitido relatório assinado pela Equipe da Secretaria de Agricultura sobre a aprovação ou 

reprovação da amostra devidamente fundamentada; 

7.8-  A equipe responsável pela avaliação das amostras será composta pelos seguintes servidores: 

Marta Regina Boldrine, Simone Batestin e Valber José Salarini. 

7.9- Em caso de aprovação da amostra, esta ficará retida na Secretaria de Agricultura, fazendo parte 

do quantitativo total requerido na contratação; 

7.10- Os custos decorrentes da fabricação, transporte (para entrega e recolhimento da amostra), 

descarregamento e outros decorrentes da entrega são de responsabilidade da empresa licitante, não 

cabendo nenhuma cobrança à Prefeitura de Anchieta/ES; 

7.11- A amostra reprovada deverá ser recolhida no prazo máximo de 45 dias após emissão de 

relatório de reprovação. Após esse prazo, a Prefeitura de Anchieta se reserva o direito de descarte da 

mesma. 

 

8-DO FORNECIMENTO DO PRODUTO  

8.1-Considerando o caráter de necessidade imediata de todas as unidades requeridas, o 

fornecimento se dará de forma total, com entrega de todas as unidades de uma única vez; 

8.2-O prazo para entrega do material será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contado a 
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partir do recebimento da Autorização de Fornecimento emitido pelo Setor de Compras; 

8.3- A entrega dos produtos deverá ser efetuada no Almoxarifado Central, localizado na Praia da 

Guanabara, Rodovia do Sol Anchieta/ES – CEP 29230-000, no horário das 08h00min às 17h00min 

(horário local), em dias úteis; 

8.4- O material deverá ser entregue na mesma marca indicadas na proposta de preços vencedora do 

certame, conforme as especificações do Edital. 

9- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

9.1-Entregar os materiais, obrigatoriamente de acordo com as especificações descritas no Edital, bem 
como no prazo, local e qualidade estabelecidos pela Contratante, responsabilizando-se pela 
substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Secretaria de 
Agricultura, estarem em desacordo com as referidas especificações; 
9.2-Sendo necessária a substituição de algum componente ou dos materiais, a licitante terá o prazo 
máximo de 15 dias corridos para correção ou entrega de novo produto; 
9.3-Dar garantia dos materiais pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do aceite de 
recebimento dos mesmos; 
9.4-Responsabilizar-se por todos os custos com transporte, frete, descarregamento, alimentação, 
hospedagem de seus funcionários para realização da entrega; 
9.5-A atuação ou omissão de funcionários da Contratante na fiscalização em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne à execução da 
Contratação; 
9.6-Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
causados em decorrência do não atendimento das exigências da Contratação, ainda que causados 
pelos empregados da Contratada ou seus prepostos; 
9.7-Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer 
outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em 
decorrência direta ou indireta da Contratação, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade; 
9.8-Não transferir a outrem a execução do objeto da Contratação, sem prévia e expressa anuência da 
Contratante; 
9.9-A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

10- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

10.1-Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o prazo ora estabelecido.  
10.2-Expedir as comunicações dirigidas à Contratada e exigir, a qualquer tempo, correções das 
inadequações  e desconformidade observadas; 
10.3-Realizar a avaliação da amostra por equipe técnica indicada; 
10.4-Emitir relatório fundamentado sobre a aprovação ou rejeição da amostra; 
10.5-Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a Contratada entregar fora das especificações 
contidas no edital e na Autorização de Fornecimento; 
10.6-Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à 
fiscalização do objeto da contratação. 
10.7-Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade ou defeito encontrado no cumprimento da 
Contratação; 

11-DAS PENALIDADES 

As penalidades serão aplicadas na forma do item ‘XIV’ do Edital. 

12- DO PAGAMENTO 

O Pagamento será efetuado na forma do item ‘XIII’ do Edital. 

13- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de Recurso 

Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento 

20.608.021.2.079 

20.608.021.2.079 

4.4.90.52.24 

4.4.90.52.24 

3.604.0001 

1.604.0001 

14-DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1-A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade da servidora Simone Battestin; 
14.2-A A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, 
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. Nos preços já estão inclusas 
todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais utilizados, impostos, transportes, taxas 
ou outras. 
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ANEXO 2 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

 

 

 

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como 

representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de identidade nº 

________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para participar da licitação acima 

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta 

comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar 

todos os atos inerentes ao certame.  

 

 

Anchieta, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

 ____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

Empresa:  _______________________  

CNPJ nº ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou 

documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação 

da empresa.  

 

Obs.: O Termo de credenciamento pode ser dispensado quando a empresa estiver representada na 

Sessão Pública por um de seus sócios. 
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ANEXO 3 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, 

por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do 

documento de identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, 

declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa 

(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.  

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)  

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, 

do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.  

Anchieta , ____ de ________________ de 2018.  

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

 

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Documento apresentado no Credenciamento. O mesmo só terá validade juntamente com a 

Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Certidão de Enquadramento. 
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ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 
 
 

 

 

 

Cidade XXXX,           de                  de 2018. 

 

 

 

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

______________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena 

de responsabilização nos termos da lei.  

 

 

Anchieta, ____ de ________________ de 2018. 

  

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

 

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Documento apresentado fora do envelope. Documento de Credenciamento. 
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ANEXO 5 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO) 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 
 

 

 

 

 

A empresa ______________, estabelecida à __________ (Endereço Completo), devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis que: 

 

1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como, para os 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que não empregamos menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de idade. 

 

2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão em referência. 

 

 

3º) Inexiste débito perante o Município de Anchieta – ES. 

 

4º) Inexiste fatos que venham declarar inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com a 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, inclusive com a Administração Pública do 

Município de Anchieta. 

 

 

(Assinatura, Identificação do representante legal da empresa e da 

empresa)  
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ANEXO 6 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2018 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A 

EMPRESA ______________, NA QUALIDADE DE 

CONTRATANTE E CONTRATADA, 

RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS 

CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

 

 

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Rodovia do Sol, KM 21,5 nº 1.620, CEP 29.230.000, Anchieta/ES, inscrito no CNPJ sob 

o nº 27.142.694/0001-58, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 

Exmº. Sr. Prefeito FABRÍCIO PETRI e, de outro lado, a empresa ___________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ___.____.____/_____-___, com sede na 

_____________, nº _____, bairro, cidade/UF, CEP _____-____, neste ato representado legalmente 

pelo Sr. _______________, CPF nº ____.____._____-___, doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem firmar este CONTRATO nos termos do procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 

003/2018, Processo  nº 17902/2017, conforme a Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Lei 

Complementar nº 123/2006, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1-O presente contrato tem por finalidade aquisição de bancas de alumínio para atendimento a feira 

livre da Agricultura Familiar de Anchieta-ES. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  
 

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

Processo nº 17092/2017, completando-o para todos os fins de direito, independente de sua 

transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

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

 

 

 

 

 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 

Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento 

20.608.021.2.079 

20.608.021.2.079 

4.4.90.52.24 

4.4.90.52.24 

3.604.0001 

1.604.0001 
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  
 

4.1- O contrato terá vigencia a contar da data de sua assinatura, com previsão de término de 12 

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

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO  
 

5.1 - O valor global do Contrato corresponde a R$ _________, cujo pagamento será efetuado de 

acordo com os preços consignados no procedimento licitatório e especificados no Anexo I deste 

instrumento.  

 

5.2- Admitir-se á o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, sob os ditames contidos na Lei nº 

8.666/1993; 

 

5.3- No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, direitos 

trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias à perfeita conclusão do objeto 

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

 

CLÁUSULA SEXTA– DO CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO  
 

6.1-Considerando o caráter de necessidade imediata de todas as unidades requeridas, o 

fornecimento se dará de forma total, com entrega de todas as unidades de uma única vez; 

 

6.2-O prazo para entrega do material será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contado a 

partir do recebimento da Autorização de Fornecimento emitido pelo Setor de Compras; 

 

6.3- A entrega dos produtos deverá ser efetuada no Almoxarifado Central, localizado na Praia da 

Guanabara, Rodovia do Sol Anchieta/ES – CEP 29230-000, no horário das 08h00min às 17h00min 

(horário local), em dias úteis; 

 

6.4- O material deverá ser entregue na mesma marca indicada na proposta de preços vencedora do 

certame, conforme as especificações do Edital. 

 

CLAUSULA SETIMA- DO PRAZO DE GARANTIA DOS BEM: 
 

7.1- Os materiais ofertados deverão ter garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação a 

contar da data do recebimento definitivo dos mesmos. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  
 
8.1- DA CONTRATANTE:  
 

8.1.1-Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o prazo ora estabelecido; 

8.1.2- Expedir as comunicações dirigidas à Contratada e exigir, a qualquer tempo, correções das 

inadequações  e desconformidade observadas; 

8.1.3-Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a Contratada entregar fora das especificações 

contidas no edital e na Autorização de Fornecimento; 

8.1.4-Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à 

fiscalização do objeto da contratação. 
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8.1.5-Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade ou defeito encontrado no cumprimento da 

Contratação; 

 

8.2- DA CONTRATADA: 
 

8.2.1-Entregar os materiais, obrigatoriamente de acordo com as especificações descritas no Edital, 

bem como no prazo, local e qualidade estabelecidos pela Contratante, responsabilizando-se pela 

substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Secretaria de 

Agricultura, estarem em desacordo com as referidas especificações; 

8.2.2-Sendo necessária a substituição de algum componente ou dos materiais, a licitante terá o prazo 

máximo de 15 dias corridos para correção ou entrega de novo produto; 

8.2.3-Dar garantia dos materiais pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do aceite de 

recebimento dos mesmos; 

8.2.4-Responsabilizar-se por todos os custos com transporte, frete, descarregamento, alimentação, 

hospedagem de seus funcionários para realização da entrega; 

8.2.5-A atuação ou omissão de funcionários da Contratante na fiscalização em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne à execução da 

Contratação; 

8.2.6-Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 

causados em decorrência do não atendimento das exigências da Contratação, ainda que causados 

pelos empregados da Contratada ou seus prepostos; 

8.2.7-Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e 

quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido 

em decorrência direta ou indireta da Contratação, isentando a Contratante de qualquer 

responsabilidade; 

8.2.8-Não transferir a outrem a execução do objeto da Contratação, sem prévia e expressa anuência 

da Contratante. 

8.2.9- A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 
 

9.1- A execução dos atos decorrentes da licitação e respectivo contrato será acompanhada e 

fiscalizada pela servidora Simone Battestin. 

.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO  
 

10.1 - 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.  
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10.2- 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.  

 

10.3- 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;  

 

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

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

 

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 - 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 10% (dez por 

cento), 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 até 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 até 2 (dois) anos.  

 

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

8.666/1993;  

 

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

devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  
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11.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção 

administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;  

 

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

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

nº 8.666/1993;  

 

11.6 - 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.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO  
 

12.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste 

instrumento;  
 

12.2 - Constituem motivo para rescisão do Contrato:  

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;  

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos;  

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do serviço nos prazos estipulados;  

IV - o atraso injustificado do fornecimento do produto;  

V - a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;  

VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 

nº 8.666/1993;  

VIII - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  

XI - a dissolução da sociedade;  

X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do 

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;  

XI - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  

XII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato;  

XIII - a supressão dos serviços, por parte do CONTRATANTE, acarretando modificação do valor 

inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

12.3 - A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do Contrato, deverá ser precedida de 

justificativa fundada assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 

12.4 - A rescisão do Contrato poderá ser:  
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I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

à XIII do item 12.2;  

II - consensual, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da contratação direta, 

desde que haja conveniência para a administração; e 

 

III - judicial, nos termos da legislação.  

 

12.4.1 - A rescisão administrativa ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

14.1 - Fica eleito o foro da Cidade de Anchieta/ES, para dirimir qualquer dúvida ou contestação 

oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem justos e contratados, assinam este Contrato em duas vias de igual teor e forma, para 

igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.  

 

 

Anchieta/ES,_____de___________de 2018. 

 
 

 

__________________________________                                            ___________________________________________ 

   Fabrício Petri                  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito Municipal                                                     XXXXXXXXXXXXX 

            CONTRATANTE                          CONTRATADA 
           

 

 

 

 ANEXO 1 

  

    

 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNIT. 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

MARCA 

 

XX XXXXX XX XX XXXX XXXX XXXXX 

VALOR DO ITEM R$ XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX). 

 

 

 

 

  


