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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026 / 2018 

 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE OU ENQUADRADAS PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

O Município de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 27.167.436/0001-26, localizado na Avenida Senador 

Eurico Rezende, nº 780, Centro, Boa Esperança/ES, torna público que realizará procedimento 

de licitação na modalidade Pregão Presencial, com amparo na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 

8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006, através do Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, designados pelo Decreto nº 5.332/2018 de 03 de janeiro de 2018. 

 

 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1. Modalidade: Pregão Presencial.  

 

2. Processo Administrativo nº 1.917 / 2018. 

 

3. Repartição Interessada: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

 

4. Tipo de Licitação: Menor Preço. 

 

5. Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. 

 

6. Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de consumo (limpeza e gêneros 

alimentícios), mediante Sistema de Registro de Preços, em atendimento a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão e demais Secretarias, conforme o especificado no Termo 

de Referência - Anexo 01 deste edital.  
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6.1. A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta para os itens 

especificados no Anexo I deste Edital para constarem em Registro de Preços, quando 

deles o Município tiver necessidade. 

 

6.2. As quantidades e o prazo de entrega dos materiais que vierem a ser adquiridos 

serão definidos na respectiva Ordem de Fornecimento, que só será emitida dentro do 

prazo de validade do Registro de Preço correspondente a 12 meses contados da data de 

publicação da Ata de Registro de Preços. 

 

7. Dotação Orçamentária:  

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES 

Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

Projeto Atividade: 019019.042100082.213 – Manutenção da Administração Municipal. 

Elemento de despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

Valor: R$ 56.660,16 

 

II - SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Presencial nº 026 / 2018. 

Dia: 12 / 07 / 2018 

Horário de Protocolo dos envelopes: até as 08h:30min. 

Horário do Credenciamento: 08h:30min às 09h:00min 

Horário da Abertura da Sessão: 09h:10min 

Local: Gerência Municipal de Gestão de Licitações, localizada no 2º andar da sede da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Estado do Espírito Santo. 

 

 

III - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

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

www.boaesperanca.es.gov.br ou providenciar cópia que estará à disposição na Sala da 
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Gerência Municipal de Gestão de Licitações ou através de solicitação por e-mail: 

gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br de segunda à quinta-feira das 07h:30min às 

11h:30min, ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário 

Oficial do Estado, no Diário Oficial dos Municípios e no site acima informado, tendo em vista 

a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.  

 

2. Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação e relativos ao objeto 

licitado deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico 

gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3768-6531. Os esclarecimentos 

serão respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão pública. 

 

3. A impugnação do edital deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura 

Municipal de Boa Esperança/ES, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993. 

 

4. No ato de autuação da impugnação é obrigatória a apresentação de CPF ou RG em se 

tratando de pessoa física ou CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, juntamente com a 

procuração se for o caso (por documento original ou cópia autenticada). 

 

5. A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números 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. 
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IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Poderão participar desta licitação somente microempresas ou empresas de pequeno 

porte do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, cuja comprovação será feita 

através da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, indicada no 

Cartão do CNPJ. 

 

2. A participação no certame decorre do atendimento de todas as exigências deste edital e seus 

anexos, sendo vedada a participação de empresa:  

 

 2.1. Suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município de 

Boa Esperança/ES; 

 

 2.2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 

Administração Pública; 

 

 2.3. Que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

 

 2.4. Com falência decretada ou em processo de dissolução, recuperação judicial ou 

extrajudicial; 

 

 2.5. Que esteja constituída sob a forma de consórcio. 

 

3. A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

 

 

V - CREDENCIAMENTO 

 

1. O credenciamento será realizado na sala da Gerência Municipal de Gestão de 

Licitações, conforme previsto no item II – Sessão Pública, onde serão vistos e 

identificados os representantes de cada licitante. 

 

2. As 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 
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Social e seus termos aditivos, 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 representante da empresa licitante não esteja munido de 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, o mesmo poderá 

apresentar o TERMO DE CREDENCIAMENTO a ser elaborado de acordo com o texto 

sugerido no ANEXO 2 deste Edital, com firma devidamente reconhecida em cartório. Na 

mesma oportunidade deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos de 

identidade do credenciado e do outorgante do credenciamento, assim como o original ou 

cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, podendo ser 

substituídos pelo Contrato Consolidado se houver ou Registro Comercial, no caso de empresa 

individual. 

 

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

 

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

CREDENCIAMENTO - ANEXO 2 (MODELO). 

 

7. A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que 

desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar a 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - 
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ANEXO 3 (MODELO), quando do seu credenciamento, como também apresentar no mesmo 

momento a CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o 

delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio. 

 

8. Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) 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. Caso a licitante não seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela 

Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar: 

 

 a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 

3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

 b) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ, cópia do contrato social e suas alterações. 

 

10. Na mesma fase de credenciamento os licitantes deverão apresentar a DECLARAÇÃO DE 

ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - ANEXO 4 (MODELO). 

 

11. A apresentação no CREDENCIAMENTO do Estatuto ou Contrato Social e seus termos 

aditivos; Registro Comercial, devidamente autenticado ou os documentos contábeis inseridos 

nos itens 7 e 8, isentam a licitante de juntá-los no ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

12. A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera 

civil, penal e administrativa. 
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VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

1. Os interessados em participar do certame deverão solicitar através do e-mail 

gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br, o arquivo digital da proposta de preços, informando a 

razão social, CNPJ e endereço completo da empresa. O arquivo deverá ser preenchido e 

entregue em mídia digital no dia e hora marcados para a abertura do procedimento licitatório. 

 

1.1. Para realizar o preenchimento da proposta de preços, o licitante deverá acessar o 

link:  :  http://www.el.com.br/?page_id=2612, instalar o aplicativo “E&L PROPOSTA 

COMERCIAL” e em seguida, baixar o arquivo enviado pelo pregoeiro via e-mail, 

fazer a importação de tal arquivo para dentro do aplicativo e proceder ao 

preenchimento da proposta, salvando-a em mídia digital. 

 

1.2. A marca e os valores unitários devem ser preenchidos para cada item 

considerando sua respectiva especificação. Caso não forneça algum dos itens 

solicitados, basta apenas não informar valor. 

1.3. O arquivo não poderá ser renomeado, pois a alteração do mesmo impossibilita a 

sua leitura no dia do certame. 

 

2. Os envelopes de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 

no Setor de Protocolo no dia da realização do certame, conforme previsto no item II – Sessão 

Pública, em envelopes distintos, lacrados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, as 

seguintes informações: 

 

Ao Município de Boa Esperança/ES 

Pregão Presencial nº 026 / 2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 
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Ao Município de Boa Esperança/ES 

Pregão Presencial nº 026 / 2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

3. O licitante que não se fizer presente à Sessão pública no dia e horário marcados, mas enviar 

os envelopes, participará do certame, sem poder, no entanto, renovar proposta ou interpor 

recurso contra as decisões do Pregoeiro. 

 

3.1. Além dos envelopes mencionados anteriormente no subitem 1, o licitante ausente 

deverá enviar a documentação exigida na Sessão V – CREDENCIAMENTO da 

seguinte forma: 

 

Ao Município de Boa Esperança/ES 

Pregão Presencial nº 026 / 2018 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 3 - DECLARAÇÃO 

 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO  

 

 

1. A proposta deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

1.1. Ser apresentado dentro do envelope 01, o arquivo digital da proposta de 

preços, gravado em mídia digital. 

 

 1.2. Ser apresentada 01 (uma) via impressa do arquivo da proposta comercial emitida 

pelo aplicativo “E&L PROPOSTA COMERCIAL”, em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasura ou entrelinhas, 
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devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do 

licitante proponente. 

 

 1.3. Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 

completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e mail), este último se houver, para 

contato, bem como dados bancários tais como: nome banco, agência e conta corrente 

para fins de pagamento. 

 

 1.4. Descrição detalhada do(s) item(s), em conformidade com as especificações 

constantes do Termo de Referência (Anexo I), evitando sinônimos técnicos, omissões 

ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 

 

 1.5. Deve conter de forma separada na proposta o preço unitário, o preço total e o 

preço global; 

 

 1.6. Deve informar que a validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de entrega dos envelopes. 

 

 1.7. O(s) item(ns) que não estiverem mencionando a MARCA do objeto licitado 

será declarado “DESCLASSIFICADO”. 

 

2. Ocorrendo diferença entre os preços unitários e subtotais ou, ainda, entre estes e o total, 

prevalecerão sempre os primeiros, 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 PMBE. 

 

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. 
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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. Caso necessário, a empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiro em até 

24 (vinte e quatro) horas do encerramento do procedimento uma nova proposta de preço, que 

reflita o valor vencedor na sessão pública, sendo que a planilha deverá sofrer o mesmo 

percentual de desconto em relação aos preços unitários e ao preço global adjudicado. 

 

7. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

7.1. Não atenderem as disposições contidas neste edital; 

 

7.2. Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 

 

7.3. Apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado; 

 

7.4. Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado e/ou não puderem 

ser assinadas pelo representante presente à sessão. 

 

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. 
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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. 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. 

 

10. Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  

 

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. O Pregoeiro poderá negociar o preço com a empresa licitante vencedora, buscando a 

proposta mais vantajosa para a PMBE. 

 

13. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, como 

critério de desempate, será realizado um sorteio em ato público, para definir a ordem de 

apresentação dos lances. 
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14. Verificando o Pregoeiro que os preços apresentados não são compatíveis com os atuais 

praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá decidir 

justificadamente pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras editalícias e 

aspectos pertinentes ao(s) preço(s) cotado(s), podendo também optar pela repetição do 

procedimento. 

 

15. Se o Pregoeiro entender que o(s) preço(s) é(são) inexequível(eis), fixará prazo para que o 

licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta através de planilha de custos ou outros 

documentos. Não ocorrendo à comprovação da exequibilidade do(s) preço(s), a proposta será 

desclassificada. 

 

 

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1. Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar 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 o Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação.  

 

 3.1. Para autenticação dos documentos pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e 

para não haver atraso nos trabalhos da Sessão Pública do Pregão, solicitamos que 

a empresa licitante efetue a autenticação dos documentos com antecedência à 

data limite prevista para a entrega dos envelopes. Não serão autenticados 

documentos durante a sessão de licitação. 

 

4. A Administração, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio não estão obrigados a autenticar 

documentos no dia marcado para a entrega dos respectivos envelopes, a fim de evitar 

prejuízos ao procedimento do certame. 
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5. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

5.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

5.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas 

alterações, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado do documento de eleição de seus administradores;  

 

5.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício;  

 

5.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento expedido no país; 

 

5.5. Carteira de Identidade e CPF e/ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH do(s) sócio(s) 

autenticado(s). 

 

NOTA: Os documentos acima poderão ser dispensados, caso as licitantes já os tenha 

apresentado no ato do Credenciamento. 

 

Obs: A fim de facilitar o exame da documentação solicita-se às licitantes que apresentem 

os documentos na ordem que estão listados neste edital. 

 

6. REGULARIDADE FISCAL 

  

6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

 

6.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida 

por órgão da Secretaria da Receita Federal, unificada com a Certidão Negativa de Débito com 

o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, 

expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria MF nº 358, de 5 

de setembro de 2014). 
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6.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, onde for sediada a Empresa e a do 

Estado do Espírito Santo, quando a sede não for neste Estado, com validade na data de 

realização da licitação.  

 

6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo ao domicilio ou sede 

da proponente, validade na data de realização da licitação. A proponente com filial no 

Município de Boa Esperança/ES, fica obrigada a fornecer a Certidão relativa a esta filial, para 

atendimento do item;  

 

6.5. Certidão de Regularidade - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, com validade na data de realização da licitação. 

  

6.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa. 

 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

7.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto desta licitação, mediante apresentação de atestado de capacidade técnica, expedido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatíveis com o objeto desta licitação, 

devidamente assinado pela pessoa responsável, com firma reconhecida em Cartório 

competente e em papel timbrado da empresa emissora. 

 

7.1.1. Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do artigo 

43, da Lei 8.666/93. 

 

8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

8.1. Apresentação de certidão negativa de falência emitida pelo (s) Cartório (s) Distribuidor 

(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, com expedição de até 60 (sessenta) dias da 

data de abertura da sessão pública do Pregão. 
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9. REGULARIDADE SOCIAL  

 

9.1. A empresa licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO 

ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANEXO 5 (MODELO), atestando 

que não possui em seu quadro de empregado (s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

9.2. Declaração de Comprometimento nos moldes do ANEXO 6 (MODELO). 

OBSERVAÇÕES:  

 

1. 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: 

 

 1.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 

 1.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

 

 1.3. 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;  

 1.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

 

2. Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto 

as filiais (INSS e PGFN/RFB). 

 

3. O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação 

procederão à validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos 

oficiais (Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, 

Previdência Social, Secretarias da Fazenda e Tribunal Superior do Trabalho). 
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4. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 

ressalva que autorize a sua aceitação.      

 

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.  

 

6. As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação deverão 

apresentar no dia e hora indicados no preâmbulo, toda documentação exigida para efeito de 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da administração pública, para regularização da 

documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  , conforme 

disposto no Art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações posteriores. 

 

7. A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto, implicará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei Federal n° 

8.666/93 e alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

 

8. O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação deverá ser retirado junto à 

Gerência Municipal de Gestão de Licitações, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 

abertura da sessão, sob pena de inutilização. 
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Nota: Se a documentação de Habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste edital e seus anexos poderá o Pregoeiro considerar o 

proponente INABILITADO. 

 

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, o telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricados em todas as folhas e 

assinados pelos representantes legais ou credenciados. 

 

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

Protocolo da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES. 

 

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. As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos rejeitados pelo 

Pregoeiro deverão ser dirigidas a Autoridade Competente, devendo ser protocolizados no 

Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, nos mesmos moldes do 

item 3. 

 

7. O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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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 à Autoridade Competente. 

 

3. A homologação do Pregão cabe à Autoridade Competente. 

 

 

XII – ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

 

1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua revogação, 

devendo ser anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

XIII - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1. Homologada a presente licitação, será lavrada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

respeitando a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, 

convocará os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

convocação, procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, depois de 

cumpridos os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas. 

 

2. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 

transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pelo órgão gerenciador. 
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3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo 

estabelecido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Boa Esperança/ES, 

ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento 

convocatório. 

 

4. É facultado a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Boa Esperança/ES, quando 

o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

 

5. Até a assinatura da ata de registro de preços, a proposta da licitante vencedora poderá ser 

desclassificada se a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Boa Esperança/ES 

tiver ciência de fato desabonadora à sua habilitação, somente conhecido após o julgamento. 

 

6. A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá a Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão de Boa Esperança/ES. 

 6.1. Órgão Participante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Transportes.  

 

7. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7.1. 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 (§ 2º, art. 22 do Dec. nº 

7.892/2013). 

7.1.2. As aquisições ou contratações adicionais decorrente das adesões à ata de 

registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
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quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços e não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos itens registrados, para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 

não participantes que aderirem. 

8. A existência de preços registrados não obriga a Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão de Boa Esperança/ES firmar contratações que deles poderão advir, facultada a 

realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas 

hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao 

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

XIV – DA VIGENCIA DA ATA 

 

1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar do dia 

posterior a sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação. 

 

XV – DO CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do 

inciso II do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do Art. 65 

da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 

iniciar outro processo licitatório.  

3. Comprovada a redução de preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro 

e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor beneficiário 

registrado será convocado pela Administração para negociação do valor registrado em Ata. 

4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 
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XVI - DO CONTRATO  

1. Do Registro de Preços decorrente desta licitação poderão ser formalizados contratos, cuja 

minuta integra este edital como ANEXO 8, após homologação do certame. 

 

2. A Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho ou a Ordem de 

Fornecimento, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital.  

2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

 

 

XVII – DA SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO 

 

1. A execução do contrato, objeto da licitação, poderá ser suspenso ou rescindido nos casos 

previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes casos: 

1.1. Pelo Município, quando for por este julgado que o fornecedor esteja definitiva ou 

temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu 

origem ao contrato ou pela não observância das normas legais; 

1.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está 

definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e 

devidamente aceito pela Administração Municipal, nos termos legais; 

1.3. Por relevante interesse do Município, devidamente justificado. 

 

XVIII – ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO 

 

1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado 

ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos temos do Art. 65, §§1º e 2º, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
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2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido. 

3. As supressões acima do limite estabelecido, só poderão ser efetuadas mediante acordo 

celebrado entre as partes, conforme preceitua o Art. 65, §2°, II, da Lei Federal n° 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

 

XIX - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

1.1. Advertência; 

1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

1.3. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso e por ocorrência, 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de 

Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

1.4. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência até 

o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública, por até 02 anos. 

1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
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concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

 

 2.1. Dentro da validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 

 2.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

 2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

 2.4. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 2.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

 2.6. Fizer declaração falsa; 

 2.7. Cometer fraude fiscal; 

 2.8. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 

 

3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 1 por: 

 

3.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

3.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 

 

4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 3, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

pode ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 
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XX - ORIENTAÇÕES SOBRE O RECEBIMENTO  

 

1. O objeto de desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no 

Artigo 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações introduzidas pela Lei 

Federal nº 8.883/1994 e seguintes, e demais normas pertinentes. 

 

 

XXI – ORIENTAÇÕES SOBRE A ENTREGA DO OBJETO 

 

1. A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada após expedição da Ordem de 

Fornecimento, contando-se o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que 

será efetuada via fax ou outro meio hábil e de acordo com as demais especificações do Termo 

de Referência (Anexo I). 

 

 

XXII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

1. O Pagamento será realizado conforme o disposto no item 11. DA FORMA DE 

PAGAMENTO do Termo de Referência. 

 

 

XXIII - 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 PMBE/ES para subsidiar 

a análise técnica do objeto licitado. 
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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. Os documentos apresentados no certame não serão devolvidos, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

7. Será aplicada a prerrogativa disposta no parágrafo 3° do artigo 48 da Lei 8.666/93, o qual 

dispõe que: “Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 

neste artigo”. 

 

8. 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 de Atendimento do Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (modelo) 

Anexo 6 – Declaração de Comprometimento (modelo) 

Anexo 7 – Minuta da Ata de Registro de Preços 

Anexo 8 – Minuta do Contrato 

 

Boa Esperança/ES, 28 de junho de 2018. 

 

João Flávio Zoteli Areia 

Pregoeiro Oficial 
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Beatriz Wagmaker Bronzon                                                
Membro 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Prado Santos 

Membro 

 

 

 

 

 

 

 

Helton Ferreira de Moura                                              

Membro 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N 026 / 2018 

 

1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo (limpeza e gêneros 

alimentícios), em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e demais 

Secretarias. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A aquisição dos materiais se faz necessária para o bom andamento dos serviços nas 

dependências da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e demais secretarias, visando 

manter o ambiente de trabalho permanentemente limpo e saudável, proporcionando ao 

público interno e externo condições mínimas de higiene e conforto, além da manutenção e 

conservação dos bens públicos. 

2.2 Os produtos de higienização e limpeza serão utilizados no prédio principal da Prefeitura 

Municipal e demais secretarias. 

2.3 Os gêneros alimentícios justificam-se em razão do consumo pelos servidores nas diversas 

secretarias do Município de Boa Esperança e para as diversas reuniões, estudos que 

acontecem na Prefeitura. 

 

3.  DO PRAZO, LOCAL E CRITERIOS DE RECEBIMENTO 

3.1 A entrega deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de 

Fornecimento, de forma parcelada, emitida pela Gerência Estratégica de Compras e 

Suprimentos, contando-se o prazo a partir da comunicação formal que será efetuada via email 

ou outro meio hábil.  

3.2 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da PMBE, situado na Rua Moisés 

Filgueira da Cunha – Centro, neste Município, bem como a cópia reprográfica da Ordem de 

Fornecimento e a Nota Fiscal correspondente na qual terá de constar a especificação e marca 

do item. A despesa relativa a entrega do objeto correrá por conta exclusiva da 

CONTRATADA. 

3.3 Constatado que o material recebido não atende as especificações estipuladas neste Termo 

de Referência, o órgão responsável pelo recebimento expedirá oficio à empresa vencedora, 

comunicando e justificando as razões da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o 

fornecimento do material em questão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que 

todas as despesas tais como: frete, impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou 

encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação 
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trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrente, ocorrerão por conta da empresa vencedora 

dos materiais.  

3.4 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do material 

recusado, o setor de almoxarifado da PMBE dará ciência ao Gestor da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à 

abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na 

Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste Termo de 

Referência. 

3.5 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 

danificados durante as operações de transporte e descarga no local de entrega. 

3.6 Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 

embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material. 

3.7 O material adquirido se estiver de acordo com as especificações deste instrumento, será 

recebido: 

a) Após verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação; 

b) A aceitação do material, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, 

quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, 

verificadas posteriormente; 

c) O material recusado será considerado como não entregue; 

d) Os custos de retirada e devolução do material recusado, bem como quaisquer outras 

despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA. 

3.8 Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos materiais com as especificações descritas neste Termo. O recebimento 

provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos; 

3.9 Somente após a verificação do enquadramento do material entregue nas especificações 

definidas neste Termo de Referência, dar-se-á o recebimento definitivo por servidor 

responsável, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório. 

3.10 Nenhum material deverá ser entregue sem autorização do Setor de Compras, 

responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular. 
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES 

4.1 O material deverá ser entregue na mesma marca indicada na proposta de preço vencedora 

do certame, desde que atendam a todas as especificações do edital. 

4.2 O material a ser ofertado deverá ser de ótima qualidade, atender às especificações técnicas 

exigidas e obedecer rigorosamente: 

* Às normas e especificações constantes neste Termo; 

* Às normas da ABNT, ISO, ANVISA ou INMETRO conforme especificação e necessidade 

de cada material; 

* Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

* Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

4.3 O material ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o 

fornecimento de alternativo, recondicionado ou recuperado, deverá estar adequadamente 

embalado de forma a preservar suas características originais. 

4.4 O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser 

identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas 

características: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem. 

4.5 Será recusado material deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, 

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

apresentação. 

4.6 Em hipótese alguma será aceito material recondicionado, remanufaturado, reciclado ou 

com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização por esta 

Administração. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

5.1 Fornecer o material de acordo com as especificações e quantitativos em conformidade 

com as condições deste instrumento, obrigando-se a substituir aquele(s) não achado(s) 

conforme(s) pela CONTRATANTE. 

5.2 Responsabilizar-se, perante a CONTRATANTE, por todos os atos de seus subordinados 

bem como, por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos e as 

indenizações que possam ser devidas.  
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5.3 Pagar todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o fornecimento do 

objeto, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade 

da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à 

CONTRATANTE. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

6.1 Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a entrega do material e as obrigações da 

CONTRATADA. 

6.2 Rejeitar, no todo ou em parte, o material que estiver em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

6.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

6.4 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 

no setor competente. 

6.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no material recebido, para que sejam corrigidos. 

 

7. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

7.1 O responsável pela fiscalização dos objetos será aquele designado na Portaria nº 

4.502/2017, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

7.2 A CONTRATADA deverá manter preposto, para representa-la administrativamente, 

sempre que for necessário. 

7.3 Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento do objeto serão atestados por 

servidor do Almoxarifado, e/ou outro servidor designado para este fim. 
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8. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

8.1 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência sem prejuízo 

de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou a terceiros.  

8.2 O fornecimento do objeto estará sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer 

hora, em toda a sua abrangência. 

8.3 A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela entrega dos objetos, todavia, 

a Secretaria Municipal Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização. 

8.4 O (A) responsável pelo recebimento dos objetos terá o direito de exigir o cumprimento de 

todos os itens do Termo de Referência e poderá entre outros: 

a) Notificar a CONTRATADA, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na 

entrega dos objetos, fixando prazo para sua troca. 

b) Solicitar à CONTRATADA, a substituição de qualquer objetos fornecidos que esteja 

em desacordo ou insatisfatório. 

 

9. DAS PENALIDADES 

9.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, deixar de atender 

totalmente à solicitação ou à Ordem de Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, 

injustificadamente ou por motivo não aceito pela CONTRATANTE, atender parcialmente à 

solicitação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 

comunicação oficial; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por até 02 anos. 
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9.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Fizer declaração falsa; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 

9.3 A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 9.1 por: 

a) Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

b) Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 

9.4 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 9.3, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

9.5 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

pode ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 

10. DA FORMA DE PAGAMENTO 

10.1 O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, 

contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada 

por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Secretaria de Planejamento e Gestão 
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019.1.1.Projeto Atividade: 019019.0412100082.213 – Manutenção da Administração 

Municipal 

019.1.2.Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

019.1.3.Fonte de Recurso: 10000000000 

019.1.3. Ficha: 0000060 

 

 12. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES (ANEXO I) 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

(R$) 

1.  300 UN 

AÇUCAR; APRESENTACAO: CRISTAL 

BRANCO; ACONDICIONAMENTO: 

EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; 

VALIDADE: 23 MESES A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: 

RESOLUCAO RDC Nº 271, DE 22 DE 

SETEMBRO DE 2005; UNIDADE DE 

FORNECIMENTO: SACO 5 

QUILOGRAMAS. 

12,73 

2.  100 GL 

AGUA SANITARIA, A BASE DE 

HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, 

COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A 

PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, 

ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE 

CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, 

PRODUZIDO DE ACORDO COM AS 

NORMAS DA ANVISA/MS, UNIDADE DE 

FORNECIMENTO: GALAO 5 LITROS. 

18,09 

3.  100 UN 

ALCOOL GEL; ANTI-SÉPTICO; 

HIDRATADO; BRANCO TRANSPARENTE; 

INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS 

MÃOS; PERFUME CARACTERÍSTICO; 

UNIDADE DE 500ML; CONCENTRADO 

EM 70% ÁLCOOL E 30% ÁGUA;, DE 

ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. 

UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

UNIDADE. 

9,02 
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4.  15 UN 

AMACIANTE ROUPA; ASPECTO: 

LIQUIDO; COR: BRANCO; AROMA: 

NATURAL; APLICACAO: USO 

DOMESTICO; UNIDADE 

FORNECIMENTO: 5 L . 

25,00 

 

5.  10 UN 

BALDE, PLÁSTICO EM POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA 

A IMPACTOS, PAREDES, FUNDO E 

ENCAIXE DA ALÇA REFORÇADOS, 

ALÇA EM AÇO 1010/20 ZINCADO, 

CAPACIDADE PARA 10 LITROS. 

15,05 

6.  100 CX 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO: CAFÉ 

TORRADO E            MOÍDO, DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS: 

ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A 

VÁCUO METALIZADA DE 500 

(QUINHENTOS) GRAMAS; - PRAZO DE 

VALIDADE: MÍNIMA DE 150 (CENTO E 

CINQÜENTA) DIAS A PARTIR DA 

ENTREGA PELO FORNECEDOR, COM 

REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E 

VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO 

DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PÓ 

HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; 

CLASSIFICAÇÃO: NO MÁXIMO 20% PVA 

(GRÃOS PRETOS, VERDES E OU 

ARDIDOS); TIPO DE CAFÉ: GOSTO 

PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA; 

PONTO DE TORRA: MÉDIO, BEBIDA: 

DURA, PARA MELHOR, ISENTO O 

GOSTO DE RIO ZONA; AROMA E SABOR: 

CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, 

PODENDO SER SUAVE OU INTENSO, 

AGRADÁVEL AO PALADAR E DE BAIXA 

ACIDEZ; AMARGOR: DE LEVE A 

MODERADO; - QUALIDADE: MÍNIMO DE 

4,5 PONTOS NA ESCALA DE ZERO A 

DEZ. REQUISITOS GERAIS: - DEVERÁ 

SER OBEDECIDA À RESOLUÇÃO 277 DE 

22/09/05, DA ANVISA - AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 8 DE 11 

DE JULHO DE 2003, DO MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

131,48 
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ABASTECIMENTO E, 

COMPLEMENTARMENTE, A NORMA DE 

QUALIDADE RECOMENDÁVEL 

ABIC/PQC, DE 28/04/04, QUE ADOTOU O 

NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE DE 4,5 

PONTOS; A EMPRESA ARREMATANTE 

DEVERÁ: A) APRESENTAR O SELO DE 

PUREZA ABIC E O CERTIFICADO DE 

USO DO SELO DE PUREZA E DO SELO 

DA QUALIDADE DO PQC, DA ABIC, COM 

VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES; B) 

FORNECER AMOSTRAS PARA TESTES C) 

QUANDO DA ENTREGA EFETIVA DO 

CAFÉ, PODERÃO SER RECOLHIDAS 

AMOSTRAS ESCOLHIDAS AO ACASO NO 

LOTE FORNECIDO, E ENVIADAS PARA 

ANÁLISE EM LABORATÓRIO 

AUTORIZADO. CAIXA COM 12 

UNIDADES. 

7.  05 UN 

COADOR; MATERIA PRIMA: FLANELA; 

COR: BRANCA; TAMANHO: GRANDE; 

DIAMETRO: 200 MM; FORMATO: 

CONICO; CABO: MADEIRA TORNEADA; 

EMBALAGEM: SACO PLASTICO; 

FINALIDADE: CAFE; DETALHE: ARO DE 

ARAME; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

SACO 1 UNIDADE. 

6,98 

8.  04 CX 

CONJUNTO DE COPOS, 190ML, 

AMERICANO, VIDRO, EMBALAGEM 

COM 24 UNIDADES. 

33,64 

9.  100 CX 

COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE 

USO: AGUA E REFRIGERANTE; 

MATERIAL: POLIESTIRENO; ATOXICO; 

COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; 

APRESENTACAO: 25 PACOTES COM 100 

COPOS; NORMAS: NBR 14865/2012 E NBR 

13230; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

CAIXA 2500 UNIDADES. 

93,43 

10.  70 CX 

COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE 

USO: CAFE; MATERIAL: POLIESTIRENO, 

ATOXICO; COR: BRANCO; 

CAPACIDADE: 50 ML; APRESENTACAO: 

50 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: 

NBR 14865/2012 E NBR 13230; UNIDADE 

DE FORNECIMENTO: CAIXA 5000 

99,96 
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UNIDADES. 

11.  100 GL 

DESINFETANTE - LIMPADOR PARA 

LIMPEZA GERAL, SUPER 

CONCENTRADO, ASPECTO: LIQUIDO, 

COMPOSICAO: CLORETO ALQUIL 

DIMETIL BENZIL AMONIO, DILUICAO: 

1:100 ML, FRAGANCIA: FLORAL, 

CORANTE, UNIDADE DE 

FORNECIMENTO: GALAO 5 LITROS. 

15,60 

12.  50 UN 

ODORIZADOR AMBIENTE, ASPECTO: 

AEROSOL, FRAGRANCIA: FLORAL, 

LAVANDA, JASMIN, 

ACONDICIONAMENTO: FRASCO 360 ML, 

UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

UNIDADE. 

11,68 

13.  300 UN 

DETERGENTE LÍQUIDO; NEUTRO; 

CONTEÚDO 500ML; SIMILAR: YPÊ 

/LIMPOL; TESTADO 

DERMATOLOGICAMENTE (NA 

EMBALAGEM); VALIDADE: MÍNIMO 18 

MESES DA DATA DA ENTREGA; 

UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

UNIDADE. 

2,53 

14.  30 UN 

ESCOVA PARA LIMPEZA, FORMATO 

OVAL, MANUAL, BASE EM PLASTICO, 

CERDAS SINTETICAS, MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 12CM X 8CM X 

2CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

UNIDADE. 

4,94 

15.  15 PCT 

ESPONJA LA ACO LIMPEZA, 

FORMACAO: FIOS FINISSIMOS 

EMARANHADOS, 

ACONDICIONAMENTO: 8 ESPONJAS EM 

CADA PACOTE DE 60 GR, UNIDADE DE 

FORNECIMENTO: PACOTE. 

2,17 

16.  10 PCT 

ESPONJA LIMPEZA; MATERIAL: 

ESPUMA SINTETICA; FORMATO: 

RETANGULAR; DIMENSOES: 110 X 75 

MM; FACES: UMA FACE MACIA/UMA 

FACE ASPERA; COR: VERDE/AMARELO; 

UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 

10 UNIDADES. 

6,90 

17.  15 UN 
ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO C/ ESTOJO. 

ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO 
11,68 
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SANITÁRIO, COM CERDAS DE NYLON E 

HASTE EM PLÁSTICO COM ESTOJO. 

18.  05 CX 

ESSÊNCIA DE EUCALIPTO. APLICAÇÃO: 

LIMPEZA E AROMATIZAÇÃO DE 

AMBIENTE – CAIXA COM 12 UND, 

FRASCO DE 100 ML. 

61,50 

19.  50 UN 

FLANELA, MATERIAL 100% ALGODAO, 

COR: BRANCA, ABSORVENTE E MACIA, 

TAMANHO APROXIMADO 30 CM X 50 

CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

UNIDADE. 

4,28 

20.  10 UN 

GARRAFA TERMICA; MATERIAL 

CORPO: PLÁSTICO; ACABAMENTO: 

LISA; COR: PRETA OU AZUL; MATERIAL 

AMPOLA: VIDRO; SISTEMA 

ABERTURA/FECHAMENTO: ROSCA; 

SISTEMA DE ACIONAMENTO: ATRAVÉS 

DE BOTÃO; CAPACIDADE: 1 L; COM 

ALÇA PARA TRANSPORTE; TAMANHO 

APROXIMADO: ALTURA: 310 MM; 

LARGURA: 110 MM; NBR: 13282; 

GARANTIA: 6 MESES CONTRA 

DEFEITOS DE FABRICACAO; UNIDADE 

DE FORNECIMENTO: UNIDADE. 

46,24 

21.  05 UN 

LUSTRA MOVEL, EMULSAO CREMOSA, 

AROMA DE LAVANDA, FRASCO COM 

500ML. COMPOSICAO: CERA, SILICONE, 

ESPESSANTE, SOLVENTE ALIFATICO, 

PERFUME E AGUA. VALIDADE: 18 

MESES, UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

UNIDADE. 

14,18 

22.  20 UN 

LIXEIRA, CAPACIDADE DE 12L, NA COR 

PRETA, POLIPROPILENO, SEM TAMPA, 

FORMATO CILÍNDRICO; DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 30X25 CM 

(ALTURAXDIÂMETRO). 

21,55 

23.  10 PCT 

NAFTALINA EM BOLAS. NAFTALENO. 

ASPECTO FÍSICO BRANCO, PONTO 

FUSÃO 80 C INSOLÚVEL EM ÁGUA. 

PROTEGE TECIDOS, PAPÉIS, 

DOCUMENTOS E LIVROS DO ATAQUE 

DE INSETOS. PACOTE DE 50 GRAMAS. 

3,35 

24.  50 UN 

DESODORANTE PARA VASO 

SANITARIO, TIPO: PEDRA 

ARREDONDADA, COM SUPORTE, 

3,25 
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EMBALAGEM COM UMA UNIDADE DE 

40G, COMPOSICAO: 

PARADICLOROBENZENO, ESSENCIA E 

CORANTE, ACAO: DESINFETANTE E 

BACTERICIDA, FRAGRANCIA: FLORAL, 

VALIDADE: DE 01 ANO APOS A 

ENTREGA. 

25.  30 UN 

PANO DE PRATO; MATERIAL: 100% 

ALGODAO; ACABAMENTO: EM 

COSTURA OVERLOK OU EMBAINHADO; 

MODELO: LISO ALVEJADO; COR: 

BRANCO; LARGURA: 

APROXIMADAMENTE 45 CM; 

COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 

75 CM; AS DIMENSOES PODERAO 

VARIAR PARA MAIS OU MENOS EM 

3CM, SIMILAR RAFI; UNIDADE DE 

FORNECIMENTO: UNIDADE. 

6,76 

26.  130 UN 

PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 

(ESFREGÃO MULTIUSO). SACO PARA 

USO EM LIMPEZA DE CHÃO, MAIOR 

ABSORÇÃO E DE BOA QUALIDADE, 

MEDINDO, APROXIMADAMENTE 73CM 

DE COMPRIMENTO POR 43CM DE 

LARGURA. 

9,70 

27.  280 PCT 

PAPEL HIGIENICO; CLASSE 1; 

MATERIAL: FABRICADO COM 100% 

FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO 

RECICLADO; ACABAMENTO: GOFRADO 

E PICOTADO; FOLHA: DUPLA; COR: 

BRANCA; FRAGRANCIA: NEUTRA; 

LARGURA: 10 CM; COMPRIMENTO DO 

ROLO: 30 M; NORMA: NBR 15464 E NBR 

15134; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

PACOTE 8 UNIDADES. 

10,05 

28.  10 PCT 

PAPEL TOALHA; PACOTE COM 02 

ROLOS; COM 60 TOALHAS CADA; 

TAMANHO: MÍNIMO 20CM X 20CM; COR: 

BRANCA; 100% DE FIBRAS CELULOSE; 

MÁXIMA ABSORÇÃO; NÃO PERECÍVEL. 

UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 

COM 02 ROLOS. 

4,75 

29.  100 PCT 

PAPEL TOALHA, BRANCO 

INTERFOLHADO COM 02 (DUAS) 

DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, 

21,76 
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FABRICADO COM 100% FIBRAS 

VIRGENS DE CELULOSE, NAO 

RECICLADO; COM ALTA ABSORCAO, 

HIDROSSOLUVEL, BIODEGRADAVEL, 

MEDIDA APROXIMADAS DE 22 X 20,5 

CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

PACOTE COM 1.250 FOLHAS. 

30.  20 UN 

RODO BORRACHA, MODELO REGUA: 

DUPLO, TAMANHO REGUA: 40 CM, 

MATERIAL SUPORTE REGUA: 

PLASTICO, MATERIAL CABO: CABO 

MADEIRA, COMPRIMENTO 

APROXIMADAMENTE CABO : 1,2 M, 

UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

UNIDADE. 

15,42 

31.  10 PCT 

SABAO, APRESENTACAO: BARRA, 

FRAGRANCIA: NEUTRO, PESO: 200G POR 

UNIDADE, GLICERINADO, 

ACONDICIONAMENTO: PACOTE 

PLASTICO, ROTULAGEM: CONTENDO 

IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, 

NUMERO DE LOTE, DATA DE 

FABRICACAO, VALIDADE, 

PROCEDENCIA E REGISTRO NO 

MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDA 

INFORMACAO DE ISENCAO DO 

REGISTRO NO ORGAO DE CONTROLE, 

UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 

5 UNIDADES. 

7,47 

32.  60 UN 

SABAO, APRESENTACAO: PO, 

FRAGRANCIA: NEUTRO, COR: AZUL, 

PESO: 5 KG, ACONDICIONAMENTO: 

SACO EM FILME PLASTICO, 

ROTULAGEM: CONTENDO 

IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, 

NUMERO DE LOTE, DATA DE 

FABRICACAO, VALIDADE, 

PROCEDENCIA E REGISTRO NO 

MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDA 

INFORMACAO DE ISENCAO DO 

REGISTRO NO ORGAO DE CONTROLE, 

UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

UNIDADE. 

48,05 

33.  25 UN 
SABONETE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO; 

APLICAÇÃO: PARA LAVAGEM DAS 
48,58 

mailto:gestaopregoes@


 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 

 

40 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança – ES | CEP 29.845-000 | Telefone: (27) 3768.6531 |  

 E-mail: gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br CNPJ: 27.167.436/0001-26 

 
 

MAOS; FRAGRANCIA: ERVA-DOCE; 

ACONDICIONAMENTO: BOMBONA 5 L; 

ROTULAGEM: ROTULO CONTENDO 

IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, 

NUMERO DE LOTE, DATA DE 

FABRICACAO, VALIDADE, PROCENCIA 

E REGISTRO NO MS/ ANVISA OU NO 

INMETRO OU AINDA INFOMACAO DO 

REGISTRO NO ORGAO DE CONTROLE, 

SE FOR O CASO, UNIDADE DE 

FORNECIMENTO: UNIDADE. 

34.  30 UN 

SABONETE EM BARRA. SUAVE, COM 

REGISTRO NA ANVISA, ASPECTO FÍSICO 

SÓLIDO, PARA HIGIENIZAÇÃO, 

EMBALAGEM DE 125G. UNIDADE DE 

FORNECIMENTO: UNIDADE. 

3,00 

35.  70 PCT 

SACO LIXO, MATERIAL: POLIETILENO, 

TIPO COSTURA: REFORCADA, 

CAPACIDADE: 20 L, COR: PRETO, 

TRANSPARENCIA: OPACO, ALTURA: 500 

MM, LARGURA: 300 MM, ESPESSURA: 8 

μM, NORMAS: ABNT NBR 9191, 

UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 

100 UNIDADES. 

20,68 

36.  30 PCT 

SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; 

TIPO COSTURA: REFORCADA; 

CAPACIDADE: 100 L; COR: PRETO; 

TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 

1050 MM; LARGURA: 750 MM; 

ESPESSURA: 8 μM; NORMAS: ABNT NBR 

9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

PACOTE 100 UNIDADES. 

36,23 

37.  05 KG 

SODA CÁUSTICA. COMPOSIÇÃO: 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO 96-98% 

DESCRIÇÃO: APRESENTA-SE EM MICRO 

PÉROLAS DE COR BRANCA E É 

SOLÚVEL NA ÁGUA – POTES COM 01 

KG. 

23,32 

38.  15 UN 

TOALHAS DE ROSTO. 100% ALGODÃO. 

TAMANHO APROXIMADAMENTE 42 X 

75, CORES: VARIADAS E LISAS. 

14,09 

39.  25 UN 

VASSOURA; MODELO: TRADICIONAL; 

MATERIAL CERDA: PIACAVA; NUMERO 

CARREIRA: 5 CARREIRAS; CABO: COM 

CABO; MATERIAL CABO: MADEIRA; 

18,50 
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REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO; 

LARGURA BASE: 11 CM; COMPRIMENTO 

BASE: 15 CM; COMBRIMENTO CABO: 1,3 

M; COR: NATURAL: UNIDADE DE 

FORNECIMENTO: UNIDADE. 

40.  10 UN 

VASSOURA, MODELO: TRADICIONAL, 

MATERIAL CERDA: PELO SINTETICO, 

CABO: COM CABO, MATERIAL CABO: 

MADEIRA, REVESTIMENTO: CABO 

PLASTIFICADO, LARGURA BASE: 40 CM, 

Nº CARREIRAS: 5 CARREIRAS, 

COMPRIMENTO BASE: 10 CM, 

COMPRIMENTO CABO: 1,2 M, COR: 

NATURAL, UNIDADE DE 

FORNECIMENTO: UNIDADE. 

19,60 

41.  30 UN 

XÍCARA COM PIRES. XÍCARA PARA 

CAFÉ COM PIRES, VIDRO TEMPERADO 

TRANSPARENTE, CAPACIDADE 75ML. 

11,48 
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ANEXO 2 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N 026 / 2018 

 

A empresa (Razão Social da Licitante) inscrita no CNPJ sob o número..........................., com sede à Rua 

(Av.)................................, n.º......., Bairro......................, na cidade de...........................Estado de ...................,  

CEP........................,  por  seu  representante  legal  abaixo  assinado,  CREDENCIA  o  Senhor 

..............................., portador da Carteira de Identidade (RG)  n.°  ......................, CPF nº. ..............,  para 

representá-la junto ao  Município de Boa Esperança/ES,  nos atos relacionados ao Pregão Presencial nº 026 / 

2018, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, podendo para tanto impugnar documentos e 

propostas de outros participantes, requerer o registro em ata das observações que entender relevantes, formular 

lances verbais, manifestar intenção de interpor ou desistir de recursos, assinar lista de presença e Atas, rubricar 

páginas de propostas e documentos, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, 

alegar e assinar o que convier, pedir informações e, de um modo geral, praticar todos os atos necessários e 

implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento. 

 

Boa Esperança/ES, ____ de ________________de 20XX.    

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  

 

Obs. 1. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) com firma reconhecida em cartório. 

Obs. 2. 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. 3: 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 N 026 / 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) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 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. 

 

Local, ____ de  ________________  de 20XX.    

 

 ____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  

 

 

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) devidamente habilitado. 
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ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 

(MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N 026 / 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. 

 

Local, ____ de  ________________  de 20XX.    

 

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  

 

 

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) 

devidamente habilitado. 
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ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII,  

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N 026 / 2018 

 

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como 

também menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 

de idade. 

 

 

Local, ____ de ________________  de 20XX.    

 

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________ 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) 

devidamente habilitado. 
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ANEXO 6 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2018 

 

 

REFERENTE: Pregão Presencial n° 026 / 2018. 

 

 

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais de consumo (limpeza e gêneros alimentícios), mediante 

Sistema de Registro de Preços, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e demais 

Secretarias. 

Para fins de participação no Processo de Licitação acima descrito, a empresa ____________________, inscrita 

no CNPJ sob nº ____________, sediada ____________, por intermédio de seu(ua) Representante Legal Srº(ª). 

_________________, Profissão ___________, portador(a) da RG nº ________ e do CPF nº __________, 

DECLARA: 

 

a) que tem conhecimento de todas as informações do processo de licitação mencionado, e que aceita e 

cumprirá fielmente todas as suas exigências; 

 

b) que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação no referido processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

c) que não possui em seu Quadro de Pessoal nenhum Servidor Público pertencente a entidade contratante 

responsável pela licitação; 

 

d) que se compromete a manter durante toda a execução da Ata a habilitação e qualificação exigidas.  

 

 

______________/___, (local e data). 

 

 

 

(Identificação e assinatura do declarante). 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) devidamente habilitado. 
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ANEXO 7 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ______/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026 / 2018 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos ______ dias do mês de _____ do ano de 2018, na sala do Gabinete do Prefeito, localizada 

na Avenida Senador Eurico Rezende, nº 780, Centro, de um lado o Município de Boa 

Esperança/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.167.436/0001-26, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Srº. Lauro Vieira da Silva, brasileiro, viúvo, portador do CIC/MF nº 

793.680.777-20 e RG. nº 710.853 - SSP/ES, doravante designado simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa .............................................., inscrita no CNPJ 

nº ...................................... com sede na .........................., nº............, Bairro........................., 

cidade......................., vencedora e adjudicatária do Pregão acima referido, por seu(a) 

representante legal, Sr(a) ........................................................................, brasileira(o), 

casada(o), empresária(o), portadora(or) da Cédula de Identidade nº ......................., inscrita no 

CPF nº ....................................., doravante denominada simplesmente DETENTORA, 

RESOLVE nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 

123/2006, Decreto nº 7.892/2013 e aos Decretos Municipais nº 4.350/2009 e nº 3.266 de 02 

de março de 2015, e as demais normas legais aplicáveis, registrar o(s) preço(s) da empresa, de 

acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) observadas as condições do edital Pregão 

Presencial Para Registro de Preços nº. 026 / 2018, que integra este instrumento de registro e 

aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Esta Ata tem por objeto a Futura e eventual aquisição de materiais de consumo (limpeza e 

gêneros alimentícios), mediante Sistema de Registro de Preços, em atendimento a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e demais Secretarias, especificados no Termo 

de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço n° 026 / 2018 

que passa a fazer parte desta, juntamente com a documentação e propostas de preços 
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apresentadas pela(s) licitante(s) classificada(s), conforme consta nos autos do Processo nº 

1.917/2018.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é 

o especificado no ANEXO ÚNICO deste termo, de acordo com a respectiva classificação no 

Pregão Presencial nº 026 / 2018, sendo que nele estão inclusos todas as espécies de tributos, 

diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes a prestação 

dos serviços. 

2.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula quarta 

deste instrumento. 

2.3. A existência de preços registrados não obrigará o Município de Boa Esperança/ES, a 

firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a 

contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, 

mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO 

DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1. O gerenciamento do presente Instrumento caberá a Secretaria Municipal de Planejamento 

e Gestão de Boa Esperança/ES. 

3.1.1. Órgão Participante: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.  

 

3.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993. 
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3.2.1. 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 (§ 2º, art. 22 do Dec. nº 

7.892/2013). 

3.2.2. As aquisições ou contratações adicionais decorrente das adesões à ata de registro 

de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 

item registrado na ata de registro de preços e não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos itens registrados, para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado pelo mercado, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Boa 

Esperança/ES deverá: 

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

4.1.3. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de 

negociação. 

4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Boa Esperança/ES poderá: 

4.2.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção 

administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o 

requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 

4.2.2. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de 

negociação. 
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4.3. Não logrando êxito nas negociações, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de 

Boa Esperança/ES deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de 

medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

4.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

5.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 

fornecedor: 

 

5.1.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 

5.1.1.2. Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

5.1.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este 

superior aos praticados no mercado; 

5.1.1.4. Incorrer em inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços. 

5.1.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências 

do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

5.2. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da Autoridade Competente da 

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES. 

 

5.2.1. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, 

observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 
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5.3. Da decisão da Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES se 

dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de 

recebimento; 

 

5.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação; 

 

5.5. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que 

justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, 

contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada 

por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo 

com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

6.2. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação à Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança a nota fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a 

habilitação no procedimento licitatório, e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 

73 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

6.3. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, dela constando, ainda: o 

tipo e nº da Licitação (Pregão Presencial nº _____/18). 

6.4. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique 

as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado a Prefeitura Municipal de Boa 

Esperança/ES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 
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6.5. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será (ão) 

devolvido (s) à empresa CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo 

para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, 

devidamente corrigido. 

 

6.6. O Município de Boa Esperança/ES, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato 

do atesto, se os objetos adquiridos não estiverem em perfeitas condições ou de acordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

7.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar do dia 

posterior a sua publicação, sendo vedada a sua prorrogação. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES 

Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

Projeto Atividade: 019019.042100082.213 – Manutenção da Administração Municipal. 

Elemento de despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

 

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

ORDENS DE FORNECIMENTO 

 

9.1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo 

Município de Boa Esperança. 

 

9.2. A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 

serão igualmente autorizados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

 

9.3. Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a Ordem de 

Fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente às necessidades do 
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Município de Boa Esperança, poderá a Ordem de Fornecimento ser expedida para os demais 

proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao preço e nas mesmas 

condições da primeira colocada observada a ordem de classificação. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DO PRAZO, LOCAL E CRITERIOS DE RECEBIMENTO 

 

10.1. A entrega deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de 

Fornecimento, de forma parcelada, emitida pela Gerência Estratégica de Compras e 

Suprimentos, contando-se o prazo a partir da comunicação formal que será efetuada via email 

ou outro meio hábil.  

 

10.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da PMBE, situado na Rua Moisés 

Filgueira da Cunha – Centro, neste Município, bem como a cópia reprográfica da Ordem de 

Fornecimento e a Nota Fiscal correspondente na qual terá de constar a especificação e marca 

do item. A despesa relativa a entrega do objeto correrá por conta exclusiva da 

CONTRATADA. 

 

10.3. Constatado que o material recebido não atende as especificações estipuladas neste 

Termo de Referência, o órgão responsável pelo recebimento expedirá oficio à empresa 

vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o 

fornecimento do material em questão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que 

todas as despesas tais como: frete, impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou 

encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação 

trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrente, ocorrerão por conta da empresa vencedora 

dos materiais.  

 

10.4. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do material 

recusado, o setor de almoxarifado da PMBE dará ciência ao Gestor da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à 

abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na 

Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste Termo de 

Referência. 
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10.5. Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 

danificados durante as operações de transporte e descarga no local de entrega. 

 

10.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 

embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material. 

 

10.7. O material adquirido se estiver de acordo com as especificações deste instrumento, será 

recebido: 

 

a) Após verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação; 

 

b) A aceitação do material, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, 

quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes 

especificações, verificadas posteriormente; 

 

c) O material recusado será considerado como não entregue; 

 

d) Os custos de retirada e devolução do material recusado, bem como quaisquer outras 

despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA. 

 

10.8. Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos materiais com as especificações descritas neste Termo. O recebimento 

provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos; 

 

10.9. Somente após a verificação do enquadramento do material entregue nas especificações 

definidas neste Termo de Referência, dar-se-á o recebimento definitivo por servidor 

responsável, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório. 

 

10.10. Nenhum material deverá ser entregue sem autorização do Setor de Compras, 

responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
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11.1. Compete à Contratada: 

11.1.1. Fornecer o material de acordo com as especificações e quantitativos em conformidade 

com as condições deste instrumento, obrigando-se a substituir aquele(s) não achado(s) 

conforme(s) pela CONTRATANTE. 

 

11.1.2.  Responsabilizar-se, perante a CONTRATANTE, por todos os atos de seus 

subordinados bem como, por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos 

e as indenizações que possam ser devidas.  

 

11.1.3. Pagar todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o fornecimento do 

objeto, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade 

da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à 

CONTRATANTE. 

 

11.2. Compete à Contratante: 

11.2.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a entrega do material e as obrigações da 

CONTRATADA. 

 

11.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que estiver em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

 

11.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

6.4 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 

no setor competente. 

 

11.2.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no material recebido, para que sejam corrigidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
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12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

12.1.3. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso e por 

ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 

quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de 

Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

12.1.4. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

12.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por até 02 anos. 

12.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

12.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

 

2.1. Dentro da validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 
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 2.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

 2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

 2.4. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 2.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

 2.6. Fizer declaração falsa; 

 2.7. Cometer fraude fiscal; 

 2.8. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 

 

12.3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 1 por: 

 

12.3.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

12.3.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 

 

12.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 3, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

12.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

pode ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 

13.1. A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 

da Lei nº 8.666/1993, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS 

 

14.1. Os recursos de representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei no 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1. O responsável pela fiscalização dos objetos será aquele designado na Portaria nº 

4.502/2017, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

 

15.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, para representa-la administrativamente, 

sempre que for necessário. 

 

15.3. Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento do objeto serão atestados por 

servidor do Almoxarifado, e/ou outro servidor designado para este fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o 

Termo de Referência e a proposta da empresa.  

16.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do 

Decreto nº 7.892/13, Decreto Municipal nº 4.350/2009, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, 

subsidiariamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

 

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado do Espirito Santo com renúncia 

de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste 

instrumento.  

 

17.2. E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após 

lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas Partes, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

Boa Esperança/ES ______ de __________ de 2018.  
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Lauro Vieira da Silva 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

Ronaldo Salomão Lubiana 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

Representante do Órgão Participante 

 

 

 

Fornecedore(s) com preço(s) registrado(s) 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

RELAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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ANEXO 8 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N° ____/20XX 

PREGÃO PRESENCIAL N 026 / 2018 

 

 “Que entre si celebram o Município de Boa 

Esperança/ES e a empresa .........................”.  

 

 

PREÂMBULO 

 

 

O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Avenida Senador Eurico Rezende, 780, Centro, Boa Esperança/ES, inscrita no CNPJ-MF sob 

o nº 27.167.436/0001-26, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Srº. Lauro Vieira da 

Silva, brasileiro, viúvo, portador do CIC/MF nº 793.680.777-20 e RG. nº 710.853 - SSP/ES, 

doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa ______________, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº. _______________, estabelecida à____________________ nº. 

_______, Bairro ______________, CEP nº __________na cidade de 

____________________, Estado_____________, neste ato representada por 

________________________, _______________, _______________, __________________, 

portador (a) da CI RG nº. ____________________ SSP/ ____, e CPF nº. __________, 

residente e domiciliado na cidade de_______________________, Estado de 

_______________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

Contrato, mediante as seguintes clausulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Este contrato tem por objeto a aquisição de materiais de consumo (limpeza e gêneros 

alimentícios), em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e demais 

Secretarias, conforme discriminado no Processo nº 1.917 / 2018 e de acordo com as 

especificações e detalhamentos do Anexo I do Pregão Presencial nº 026/2018 que, juntamente 
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com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente 

de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições 

avençadas no edital da licitação, Pregão Presencial nº 026/2018 e, principalmente, observando 

as disposições estabelecidas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123/2006, 

respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

2.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato, a associação 

da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, salvo prévia e 

expressa autorização do CONTRATANTE e desde que não afete a boa execução deste 

Contrato. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

 

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ ................................. 

(...................................). 

3.2. O preço acima referido, constante do resultado final do processo licitatório em 

referência, deverá se manter fixo e irretratável.  

3.3. Nos preços já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

3.4. O valor total deste contrato, notadamente à proposta da CONTRATADA, sendo o (s) 

seguinte (s) preço (s) unitário (s) por item: 
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Item Quant Und 
Descrição Marca Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

       

                                                                                                       Valor Total R$  

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO  

4.1. A entrega deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de 

Fornecimento, de forma parcelada, emitida pela Gerência Estratégica de Compras e 

Suprimentos, contando-se o prazo a partir da comunicação formal que será efetuada via email 

ou outro meio hábil.  

 

4.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da PMBE, situado na Rua Moisés 

Filgueira da Cunha – Centro, neste Município, bem como a cópia reprográfica da Ordem de 

Fornecimento e a Nota Fiscal correspondente na qual terá de constar a especificação e marca 

do item. A despesa relativa a entrega do objeto correrá por conta exclusiva da 

CONTRATADA. 

 

4.3. Constatado que o material recebido não atende as especificações estipuladas neste Termo 

de Referência, o órgão responsável pelo recebimento expedirá oficio à empresa vencedora, 

comunicando e justificando as razões da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o 

fornecimento do material em questão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que 

todas as despesas tais como: frete, impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou 

encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação 

trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrente, ocorrerão por conta da empresa vencedora 

dos materiais.  

 

4.4.  Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do material 

recusado, o setor de almoxarifado da PMBE dará ciência ao Gestor da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à 

abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na 
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Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste Termo de 

Referência. 

 

4.5. Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 

danificados durante as operações de transporte e descarga no local de entrega. 

 

4.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 

embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material. 

 

4.6. O material adquirido se estiver de acordo com as especificações deste instrumento, será 

recebido: 

 

a) Após verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação; 

 

b) A aceitação do material, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, 

quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes 

especificações, verificadas posteriormente; 

 

c) O material recusado será considerado como não entregue; 

 

d) Os custos de retirada e devolução do material recusado, bem como quaisquer outras 

despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA. 

 

4.7. Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos materiais com as especificações descritas neste Termo. O recebimento 

provisório dos produtos não implica a aceitação dos mesmos; 

 

4.8. Somente após a verificação do enquadramento do material entregue nas especificações 

definidas neste Termo de Referência, dar-se-á o recebimento definitivo por servidor 

responsável, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório. 

 

4.9. Nenhum material deverá ser entregue sem autorização do Setor de Compras, 

responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 

5.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado de forma parcelada à medida que a 

necessidade for sendo suprida, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

discriminativa, que serão atestados pelo Setor Competente. 

 

5.2. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, onde 

o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas 

ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

 

5.3. A nota fiscal será emitida pela adjudicatária em inteira conformidade com as exigências 

legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, dela constando, ainda: o tipo e nº da 

Licitação (Pregão Presencial nº______). 

 

5.4. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação ao Município de Boa Esperança a 

nota fiscal, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no 

procedimento licitatório, e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei n° 

8.666/93 e suas alterações. 

 

5.5. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique 

as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado ao Município de Boa 

Esperança, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 

 

5.6. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será (ão) 

devolvido (s) à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente 

corrigido. 

 

5.7. O Município de Boa Esperança, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do 

atesto, o objeto adquirido não estiver em perfeita condição ou de acordo com a especificação 

apresentada e aceita. 
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5.8. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de dotação específica, a 

saber: 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES 

Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

Projeto Atividade: 019019.042100082.213 – Manutenção da Administração Municipal. 

Elemento de despesa: 33903000000 – Material de Consumo 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

7.1. O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro do atual exercício financeiro, a 

contar do dia posterior a sua publicação, prazo este que poderá ser prorrogado através do 

termo aditivo, mediante comunicação escrita, com tempo hábil para tramitação do processo, 

mantidas as prerrogativas da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

8.1.1 Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a entrega do material e as obrigações da 

CONTRATADA. 

 

8.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que estiver em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

 

8.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 
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8.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente. 

 

8.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no material recebido, para que sejam corrigidos. 

 

8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

8.2.1. Fornecer o material de acordo com as especificações e quantitativos em conformidade 

com as condições deste instrumento, obrigando-se a substituir aquele(s) não achado(s) 

conforme(s) pela CONTRATANTE. 

 

8.2.2. Responsabilizar-se, perante a CONTRATANTE, por todos os atos de seus 

subordinados bem como, por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos 

e as indenizações que possam ser devidas.  

 

8.2.3. Pagar todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o fornecimento do 

objeto, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade 

da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

9.1.1. Advertência; 

9.1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

9.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até 

o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
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CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de 

Fornecimento, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

9.1.4. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando a 

CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 

CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

9.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por até 02 anos. 

9.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

9.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

9.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

9.2.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

9.2.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.2.4. Fizer declaração falsa; 

9.2.5. Cometer fraude fiscal; 

9.2.6. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado. 

9.3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 9.1 por: 

9.3.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato; 

9.3.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato. 

mailto:gestaopregoes@


 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES 

 

68 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 | Centro | Boa Esperança – ES | CEP 29.845-000 | Telefone: (27) 3768.6531 |  

 E-mail: gestaopregoes@boaesperanca.es.gov.br CNPJ: 27.167.436/0001-26 

 
 

9.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 9.3, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

9.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

pode ser aplicada à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÔES 

 

10.1. A critério da CONTRATANTE, obriga-se a CONTRATADA a executar nas mesmas 

condições deste contrato, acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite 

de 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 

 

11.1. A inexecução total ou parcial, do contrato ensejará sua rescisão nos termos dos 

artigos 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

11.1.2. Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso da rescisão 

administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

 

12.1. O responsável pela fiscalização dos objetos será aquele designado na Portaria nº 

4.502/2017, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

 

12.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, para representa-la administrativamente, 

sempre que for necessário. 

 

12.3. Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento do objeto serão atestados por 

servidor do Almoxarifado, e/ou outro servidor designado para este fim. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado do Espirito Santo com renúncia 

de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste 

instrumento.  

13.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 

04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se 

identificam e assinam.  

 

 

Boa Esperança/ES ______ de __________ de 2018. 

 

 

 

LAURO VIEIRA DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

_______________________________ 

CONTRATADA  

 

 

_______________________________ 

FISCAL DE CONTRATO 
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