ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000027/2022
Minuta de Edital
Pregão Presencial
027/2022Sistema de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 027/2022Sistema de nº
Registro
de Preços
OOMUNICÍPIO
pessoa jurídica
jurídica de
de direito
direito público
público interno, inscrito no
sob oo nº
nº
MUNICÍPIODE
DE BAIXO
BAIXO GUANDU/ES,
GUANDU/ES, pessoa
no CNPJ
CNPJ sob
27.165.737/0001-10,
27.165.737/0001-10,com
comsede
sedenanaRua
RuaFritz
FritzVon
Von Lutzow,
Lutzow, n°217,
n°217,Centro,
Centro, Baixo
Baixo Guandu
Guandu -- ES,
ES, torna público que
realizará
realizaráPregão
PregãoPresencial,
Presencial,sob
sobo oSistema
SistemadedeRegistro
RegistrodedePreços,
Preços,objetivando
objetivandoa aformalização
formalização de
de Registro
Registro de
Preços
para
futura
e
eventual
aquisição
de
ração
destinada
a
alimentação
de
peixes
presentes
na
lagoa
do
Preços para futura eventual aquisição de ração destinada a alimentação de peixes presentes na lagoa do
Parque
Parque
Municipal
Elci
Pereira,
através
da
Secretaria
Municipal
de
Serviços
Urbanos,
conforme
Processo
nº
Municipal Elci Pereira, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme Processo nº 0184/2022,
0184/2022,
devidamente
autorizado
pela
autoridade
competente.
O
Pregão
Presencial
será
realizado
pela
pregoeira
devidamente autorizado pela autoridade competente. O Pregão Presencial será realizado pela pregoeira do
doMunicípio
MunicípiodedeBaixo
BaixoGuandu,
Guandu,designada
designadapela
pelaPortaria
Portarianºnº 598/2021,
598/2021, regido
regido pela
pela Lei
Lei no
no 10.520/2002, Lei
Complementar
Complementarnºnº123/2006,
123/2006,Lei
LeiComplementar
Complementarnºnº147/2014
147/2014e epela
pelaLei
LeiFederal
Federalno
no 8.666/1993,
8.666/1993,ee suas
suas alterações
alterações e
e
demais
demaisnormas
normaspertinentes.
pertinentes.
1 -1-DO
DOOBJETO:
OBJETO:
1.1
objeto
da da
presente
licitação
é aéformalização
dede
Registro
Preços
1.1- O
- O
objeto
presente
licitação
a formalização
Registrodede
Preçospara
parafutura
futuraeeeventual
eventualaquisição
aquisição
ração
destinada
a
alimentação
de
peixes
presentes
na
lagoa
do
Parque
Municipal
Elci
ração destinada a alimentação de peixes presentes na lagoa do Parque Municipal Elci Pereira,
Pereira, através
através
Secretaria
de Serviços
ServiçosUrbanos,
Urbanos,
conforme
relacionados
Anexo
I do
presente
edital.
SecretariaMunicipal
Municipal de
conforme
relacionados
nono
Anexo
I do
presente
edital.

de
de
da
da

2 -2-DA
DAESTIMATIVA
ESTIMATIVADE
DEQUANTIDADES:
QUANTIDADES:
2.1
I, deste
2.1- As
- Asespecificações
especificaçõestécnicas
técnicas dos
dos itens
itens ee os
os quantitativos
quantitativosestimados
estimados obedecerão
obedecerão ao
ao disposto
disposto do
do Anexo
Anexo I,
deste
edital.
edital.
2.2
de de
preços
registrados
nãonão
obrigará
a Administração
a firmar
contratações
que deles
poderão
advir
2.2- A- existência
A existência
preços
registrados
obrigará
a Administração
a firmar
contratações
que deles
poderão
facultada
a
realização
de
licitação
específica
ou
a
contratação
direta
para
a
aquisição
pretendida
nas
hipóteses
advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hiprevistas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a
póteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
3 - DA ABERTURA DA SESSÃO:
3- DA ABERTURA DA SESSÃO:
3.1 - As 13 horas do dia 08 de abril de 2022, será aberta à sessão na sala de Licitações, nº 102, 1º andar,
3.1 - As na
13 Rua
horasFritz
do Von
dia 08
de abril
de 2022,
será
aberta
à sessão
salaa de
Licitações,
102, 1º andar,
localizada
Lutzow,
n°217,
Centro,
Baixo
Guandu
- ES,na
para,
realização
do nº
Credenciamento
e
localizada
na
Rua
Fritz
Von
Lutzow,
n°217,
Centro,
Baixo
Guandu
ES,
para,
a
realização
do
Credenciamento
e
após, recebimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".
após, recebimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".
3.2 - Declarada aberta a sessão pela pregoeira , não mais serão admitidas novas proponentes.
3.2 - Declarada aberta a sessão pela pregoeira , não mais serão admitidas novas proponentes.
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 - As despesas inerentes ao registro de preços proposto correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias
- As
despesas
registro
de preços
proposto
à conta
dotações
de4.1
cada
secretaria
queinerentes
compõemao
o poder
executivo
muncipal,
bem correrão
como daquelas
quedas
por respectivas
ventura realizarem
á
orçamentárias
de cada secretaria
que compõem
o poder
executivo de
muncipal,
bem como daquelas que por ventura
adesão
e serão especificadas
ao tempo
da elaboração
da solicitação
fornecimento.
realizarem á adesão e serão especificadas ao tempo da elaboração da solicitação de fornecimento.
5 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:
5- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:
5.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades
5.1 - Somente
poderão
participar
deste
Presencial
pessoas jurídicas
que Social
desenvolvam
as atividades
pertinentes
ao objeto
desta
licitação
quePregão
deverão
estar previstos
no Contrato
da proponente,
que
pertinentes
objeto
licitação que
deverão
estar edital
previstos
Contrato
Socialalém
da proponente,
que atendam
a
atendam
a ao
todas
asdesta
exigências
contidas
neste
e no
seus
anexos,
das disposições
legais,
independentemente
de contidas
transcrição.
todas as exigências
neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de
transcrição.
5.2
- Não será permitida a participação nesta licitação, de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão
temporária
de participação
licitação e/ou
impedimento
contratarque
com
o Município
de Baixo
ou
5.2- Não será
permitida a em
participação
nesta
licitação, dede
empresas
estejam
cumprindo
penaGuandu,
de suspensão
temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com o Município de Baixo Guandu, ou ainda
que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, não ocorrendo a
reabilitação, ou que se subsumam as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.
6- DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO:
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ainda
tenham sido
declaradas
inidôneas para
ou contratar
com a Administração
Pública,
não ocorrendo
a
6.1- que
A Secretaria
Municipal
de Administração
serálicitar
responsável
pelo gerenciamento,
orientação
e controle
do
reabilitação,
ou que se
as disposições
dos arts.
9º e inciso
do art. 27 da
Lei nº 8.666/93.
presente Registro
desubsumam
Preços, enquanto
as demais
Secretarias
queV compõem
o Poder
Executivo Municipal são
classificadas como órgãos participantes.
6 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO:
6.2- Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente Sistema de Registro de Preços, durante a
6.1Secretaria
Municipal
de Administração
serágerenciador
responsávelindicado
pelo gerenciamento,
controle do
suaAvigência,
desde
que autorizado
pelo órgão
no item 6.1 eorientação
mediante eaceitação
de
presente
Registro
de
Preços,
enquanto
as
demais
Secretarias
que
compõem
o
Poder
Executivo
Municipal
são
fornecimento pelo licitante detentora da Ata de Registro de Preços, em conformidade com os critérios
classificadas
como
órgãos participantes.
estabelecidos
no Decreto
Municipal nº. 5.126/2014, lei 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/13 e suas alterações.
6.2Fica ENVELOPES
facultada a adesão
de outros
órgãos interessados
ao presente Sistema de Registro de Preços, durante a
7- DOS
"PROPOSTA
DE PREÇOS"
E "HABILITAÇÃO":
sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador indicado no item 6.1 e mediante aceitação de
fornecimento pelo licitante detentora da Ata de Registro de Preços, em conformidade com os critérios estabelecidos
7.1- As licitantes deverão entregar, após regular credenciamento, sua proposta e a documentação necessária para
no Decreto Municipal nº. 5.126/2014, lei 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/13 e suas alterações.
habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, os seguintes
dizeres:
7 - DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO":
RAZÃO
SOCIAL:deverão entregar, após regular credenciamento, sua proposta e a documentação necessária para
7.1As licitantes
CNPJ:
habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, os seguintes dizeres:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 027/2022
RAZÃO
SOCIAL:
ENVELOPE
Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
CNPJ:
---------------------------------------------------------------------------------------MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
RAZÃO SOCIAL:
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 027/2022
CNPJ:
ENVELOPE
Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - ES
---------------------------------------------------------------------------------------PREGÃO
PRESENCIAL Nº 027/2022
RAZÃO
SOCIAL:
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO
CNPJ:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - ES
7.2- O envelope
nº 01 -Nº
PROPOSTA
PREGÃO
PRESENCIAL
027/2022 DE PREÇOS deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7
deste
edital,
enquanto
o
envelope
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO nº 02 - HABILITAÇÃO os documentos/informações exigidas no item 8 deste
edital.
7.2- O envelope nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7
7.3- edital,
Os documentos
ser apresentados
em original, por
qualquer processo de cópia
autenticada
por 8 deste
deste
enquantopoderão
o envelope
nº 02 - HABILITAÇÃO
os documentos/informações
exigidas
no item
tabelião de nota ou pela pregoeira municipal de Baixo Guandu e respectiva Equipe de Apoio, hipótese em que a
edital.
autenticação deverá ocorrer no momento da sessão.
7.3- Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião
DO CREDENCIAMENTO:
de8-nota
ou pela pregoeira municipal de Baixo Guandu e respectiva Equipe de Apoio, hipótese em que a
autenticação deverá ocorrer no momento da sessão.
8.1- Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, é
a apresentação das Declarações constantes do Anexo IV e Anexo V, que deverão ser entregues
8 -OBRIGATÓRIA
DO CREDENCIAMENTO:
separadamente dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".
8.1- Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, é
8.2- Caso a licitante
não se façadas
presente,
deverá remeter
as declarações
deeque
trataV,o que
itemdeverão
8.1 e o ser
Contrato
OBRIGATÓRIA
a apresentação
Declarações
constantes
do Anexo IV
Anexo
entregues
Social ou documento
equivalente
devidamente
autenticado,
de que trata o Item 8.5, em envelope apartado que
separadamente
dos envelopes
"Proposta
de Preços"
e "Habilitação".
deverá trazer os seguintes dizeres "MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2022 ENVELOPE
CREDENCIAMENTO".
8.2Caso a licitante
não se faça presente, deverá remeter as declarações de que trata o item 8.1 e o Contrato Social
ou documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 8.5, em envelope apartado que deverá
trazer
seguintes
dizeres "MUNICÍPIO
DE BAIXO
GUANDUexibirá
- PREGÃO
PRESENCIAL
027/2022 de
- ENVELOPE
8.3- os
Para
o Credenciamento
o representante
da proponente
a pregoeira
qualquerNº.
documento
identidade
CREDENCIAMENTO".
emitido por Órgão Público acompanhado de Carta Credencial original, constante do ANEXO III; quando não se
tratar de administrador, proprietário ou equivalente, que o autorize a participar do procedimento licitatório ou
8.3
- Para o Credenciamento
o representante
a pregoeirainclusive
qualquerpara
documento
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO,
que o autorizedaaproponente
responder exibirá
pela proponente,
a ofertade
de lances
identidade
emitido
porfirmar
Órgão declarações,
Público acompanhado
Carta Credencial
original,
ANEXO
quando
verbais de
preços,
desistir oudeapresentar
recurso,
assinarconstante
a ata e do
praticar
osIII;
demais
atos
não
se
pertinentes
ao presente certame, em nome da proponente.
8.4- Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA a apresentação do ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU
CONTRATO SOCIAL, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS
JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o
subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra;
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tratar de administrador, proprietário ou equivalente, que o autorize a participar do procedimento licitatório ou
INSTRUMENTO
que o autorize
a responder como:
pela proponente, inclusive para a oferta de lances
8.5- Para efeito PROCURATÓRIO,
de atendimento ao subitem
8.4 compreende-se
verbais
de preços, firmar
declarações,
ou vigor,
apresentar
recurso,registrado;
assinar aem
ataseetratando
praticarde
ossociedade
demais atos
a)Ato Constitutivo,
Estatuto
ou Contratodesistir
Social em
devidamente
pertinentes
empor
nome
da proponente.
comercial,ao
nopresente
caso decertame,
sociedade
ações,
acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores
(Ata e Termo de Posse); ou Registro Comercial; no caso de empresa individual;
8.4efetivação
do Credenciamento
é OBRIGATÓRIA
a apresentação
do ATO CONSTITUTIVO,
a.1)Para
Decreto
de autorização,
em se tratando
de empresa ou
sociedade estrangeira
em funcionamentoESTATUTO
no País, e
OU
CONTRATO
SOCIAL,
DEVIDAMENTE
REGISTRADOS
NA
JUNTA
COMERCIAL
OU NO
CARTÓRIO
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
a atividade
assimDE
o
PESSOAS
JURÍDICAS,
CONFORME
O
CASO,
a
fim
de
comprovar
se
o
outorgante
do
instrumento
procuratório
que
exigir.
trata
subitem anterior
possui os devidos
poderes
da outorga
a.2)o Inscrição
do ato constitutivo,
no caso
de sociedade
civil,supra;
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
b) Comprovação da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
8.5- Para efeito de atendimento ao subitem 8.4 compreende-se como:
Ato Constitutivo,
ou Contrato
Social
em Social
vigor, em
devidamente
registrado;
em se se
tratando
de
8.6- A a)
apresentação
do Ato Estatuto
Constitutivo,
Estatuto ou
Contrato
vigor, presta-se
para observar
a
sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus
atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 1.1.
administradores (Ata e Termo de Posse); ou Registro Comercial; no caso de empresa individual;
a.1) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
8.7- Caso
a proponente
não compareça,
mas envie
a documentação
necessária
prazo estipulado,
País,
e ato de registro
ou autorização
paratoda
funcionamento
expedido
pelo dentro
órgão do
competente,
quando a
participará
do
Pregão
Presencial
com
a
primeira
proposta
apresentada
quando
do
início
dos
trabalhos,
renunciando
atividade assim o exigir.
a apresentação
de novas
propostas
e a interposição
a.2) Inscrição
do ato
constitutivo,
no caso de
de recurso.
sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.
8.8- A b)
apresentação
do Contrato
Social,noAto
Constitutivo
ou Estatuto,
devidamente
no Credenciamento,
Comprovação
da Inscrição
Cadastro
Nacional
de Pessoa
Jurídica autenticado
(CNPJ).
isenta a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 - Habilitação.
8.6- A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a
8.9- Além
documentos
exigidosao
acima,
a contido
licitanteno
que
for 1.1.
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou
atividade
dados
empresa
é concernente
objeto
item
equiparadas, que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 e
147/2014,
deverá comprovar,
obrigatoriamente,
o CREDENCIAMENTO,
esta
condição,
porestipulado,
meio de
8.7Caso a proponente
não compareça,
mas envie durante
toda a documentação
necessária
dentro
do prazo
declaração,
que cumprem
requisitos
legais
para qualificação
Microempresa
outrabalhos,
Empresa renunciando
de Pequeno
participará
do de
Pregão
Presencialoscom
a primeira
proposta
apresentadacomo
quando
do início dos
a Porte,
apresentação
novas
e a interposição
recurso.
sob as de
penas
dapropostas
lei, devidamente
assinadadepor
seu(s) SÓCIO(S) ou REPRESENTANTE LEGAL, com data
ATUALIZADA, conforme modelo no Anexo VI.
8.8- A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no Credenciamento,
isenta
de apresentá-los
envelope nºe2 a- Habilitação.
8.9.1a- licitante
Se os representantes
da no
Microempresa
Empresa de Pequeno Porte não apresentar a declaração de que
trata o 8.9, não terá direito a usufruir dos privilégios estabelecidos pelas Leis Complementares nº 123/2006 e
8.9Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
147/2014.
ou equiparadas, que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 e
147/2014,
o CREDENCIAMENTO,
esta condição,
por meio de
8.10- Paradeverá
fins de comprovar,
comunicaçãoobrigatoriamente,
oficial referente a durante
este procedimento
licitatório, o representante
da proponente
declaração,
de quenocumprem
os requisitos legais
para qualificação
como
Microempresa
ou do
Empresa
de
deverá apresentar
ato do "CREDENCIAMENTO,"
a Declaração
de Endereço
Eletrônico,
constante
Anexo VII,
Pequeno
Porte,
sob as penas da lei, devidamente assinada por seu(s) SÓCIO(S) ou REPRESENTANTE
sem prejuízo
de desclassificação.
LEGAL, com data ATUALIZADA, conforme modelono Anexo VI.
9- DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS:
8.9.1 - Se os representantes da Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não apresentar a declaração de que
trata
não de
terápreços
direitodeverá
a usufruir
dos privilégios
estabelecidos
pelas
Leis Complementares
123/2006 e
9.1-oA 8.9,
proposta
ser apresentada
em uma
via impressa
contendo
a identificação da nº
empresa
147/2014.
licitante (Razão Social completa e CNPJ) datada, carimbada e assinada por seu representante legal devidamente

constituído no contrato social ou documento equivalente, sem emendas e rasuras, contendo ainda as informações
8.10 - Para fins de comunicação oficial referente a este procedimento licitatório, o representante da proponente
discriminadas nas alíneas a seguir:
deverá apresentar no ato do "CREDENCIAMENTO," a Declaração de Endereço Eletrônico, constante do Anexo VII,
a)Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I, inclusive quanto a
sem prejuízo de desclassificação.
informação de marca e o modelo, quando couber;
b) Validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura dos envelopes Proposta de
9 - DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS:
Preços;
c) Preço unitário e preço total, cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R$ x,xx),
9.1- A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via impressa contendo a identificação da empresa
incluindo-se
impostos,
taxas, datada,
seguros,
licenças, e contribuições
sociais,
e
licitante
(Razãotodos
Socialoscompleta
e CNPJ)
carimbada
assinada por eseuobrigações
representante
legaltrabalhistas
devidamente
previdenciárias,
bem
como
todos
os
demais
custos
relacionados
ao
fornecimento
do
objeto,
os
quais
não
constituído no contrato social ou documento equivalente, sem emendas e rasuras, contendo ainda as informações
acrescentarão
ônus
ao Município
discriminadas
nas
alíneas
a seguir:de Baixo Guandu-ES.
a)
Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I, inclusive
9.1.1 - A proposta de preços também poderá ser elabolarada através do software E&L Proposta Comercial,
disponível
no
site
do
Município
de
Baixo
Guandu,
por
meio
do
link:
<https://s3.amazonaws.com/el.com.br/gmp/bin/proposta_comercial_automatica.zip> através de mídia digital (pen
drive, cd...), representando fielmente todas as informações constantes na proposta impressa, de forma a facilitar
no lançamento dos preços.
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a informação
dena
marca
e o modelo,
quando comercial
couber; no software E&L Proposta Comercial, será aceita
9.1.2quanto
- Havendo
problemas
elaboração
da proposta
b) Validade
daimpressa,
proposta,sem
não
inferiordeaclassificação.
90 (noventa) dias, contados da data de abertura dos envelopes
apenas,
a proposta
prejuízo
Proposta de Preços;
c) preço
Preçounitário,
unitárioo preço
e preço
total,
cotado
com até
duas casas
decimais
após a vírgula
9.2- O
total
de cada
loteem
e oReal
valoreglobal
da proposta
deverá
ser apresentado
em (R$ x,xx),
incluindo-se
os impostos,
taxas,por
seguros,
licenças, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e
algarismos,
sendotodos
facultada
a apresentação
extenso.
previdenciárias, bem como todos os demais custos relacionados ao fornecimento do objeto, os quais não
acrescentarão
ônus ao
Município
de Baixose
Guandu-ES.
9.3- A
proposta de preços
será
desclassificada
não houver indicação de marca e modelo, quando couber, bem
como se desatender as normas e exigências deste edital e seus anexos.
9.1.1 - A proposta de preços também poderá ser elabolarada através do software E&L Proposta Comercial,
disponível
site nenhuma
do
Município
de baseada
Baixonas propostas
Guandu, das demais
por
meio oudo
9.4- Não será no
considerada
oferta
ou vantagem
licitantes
não link:
<https://s3.amazonaws.com/el.com.br/gmp/bin/proposta_comercial_automatica.zip> através de mídia digital (pen
prevista neste edital.
drive, cd...), representando fielmente todas as informações constantes na proposta impressa, de forma a facilitar no
lançamento dos preços.
9.5- As propostas deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, referentes à especificação técnica
do objeto.
9.1.2
- Havendo problemas na elaboração da proposta comercial no software E&L Proposta Comercial, será aceita

apenas, a proposta impressa, sem prejuízo de classificação.
9.6- Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se a
pregoeira
certame,
o direito
9.2O preçodo
unitário,
o preço
totaldedecorrigi-los
cada lotena
e oforma
valorseguinte:
global da proposta deverá ser apresentado em algarismos,
a)O erro
na multiplicação
de preços
unitários pelas quantidades correspondentes será retificado mantendo-se o
sendo
facultada
a apresentação
por extenso.
preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
b) A
O proposta
erro na adição:
seráserá
retificado,
conservando-se
parcelas
corretas,
o totalquando
proposto,
pelo
9.3de preços
desclassificada
se não as
houver
indicação
de trocando-se
marca e modelo,
couber,
corrigido.
bem como se desatender as normas e exigências deste edital e seus anexos.
10- Não
DO ENVELOPE
Nº 02 - HABILITAÇÃO:
9.4será considerada
nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes ou não
prevista neste edital.
10.1- A licitante deverá apresentar no envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados:
9.5- As propostas deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, referentes à especificação técnica do
10.1.1- QUALIFICAÇÃO SOCIAL:
objeto.
a)Declaração, data e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88, constante do
9.6Serão
Anexo
VIII;aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se a
pregoeira
do certame,
de corrigi-los
na forma
b) Declaração
datadao direito
e assinada
pela empresa
deseguinte:
que não existe superveniência de fato impeditivo de sua
a) O erro
na multiplicação
unitários
pelas quantidades
será
retificado
mantendohabilitação,
e que
aceita todas de
as preços
exigências
do presente
edital, bemcorrespondentes
como se submete
a todas
as disposições
se
o
preço
unitário
e
a
quantidade,
corrigindo-se
o
produto;
contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações, constante do Anexo IX.
b) O erro na adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto, pelo
corrigido.
10.1.2REGULARIDADE FISCAL:
a)Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
10União
- DO unificando
ENVELOPE
02 - HABILITAÇÃO:
as Nº
Contribuições
Previdenciárias;
b)Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
10.1
- A licitante
deverá
noEfeito
envelope
nº 02de
- HABILITAÇÃO,
documentos
abaixo
enumerados:
c)Certidão
Negativa
ouapresentar
Positiva com
Negativa,
débitos perante os
a Fazenda
Estadual
- Estado
Sede da
Empresa;
10.1.1QUALIFICAÇÃO
d) Certidão
Negativa ouSOCIAL:
Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da
a)
Declaração,
data e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88,
Empresa;
constante
do Anexo
VIII; com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.
e)Certidão
Negativa
ou Positiva
b) Declaração datada e assinada pela empresa de que não existe superveniência de fato impeditivo de sua
habilitação, e que aceita todas as exigências do presente edital, bem como se submete a todas as disposições
10.1.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações, constante do Anexo IX.
a)Comprovação de que a licitante forneceu, sem restrição, produto de natureza semelhante ao indicado no item
1.1 e Anexo I do edital. A comprovação de que forneceu o produto compatível com o objeto desta licitação, será
10.1.2- REGULARIDADE FISCAL:
feita a)
porCertidão
meio de
apresentação
de atestado
de Negativa,
capacidade
em papel
timbradoFederaise
da pessoa
jurídica
de
Negativa
ou Positiva
com Efeito
de técnica,
débitos relativos
a Tributos
à Dívida
Ativa
direito
Público
ou
Privado
tomador
do
fornecimento,
devidamente
assinado
e
carimbado.
da União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
10.1.4
QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA-FINACEIRA:
c) - Certidão
Negativa
ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual -Estado Sede da
a) Certidão
Negativa de Falência e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores
Empresa;
competentes, ou outro documento expedido pelo Juízo competente, no qual ateste que a empresa possui condições
econômicas suficientes para cumprimento do contrato, da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 60
(sessenta) dias anteriores à data de apresentação da documentação ou dentro do prazo de validade da Certidão
quando houver.
10.2- Os documentos exigidos nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 poderá ser apresentada em original, ou por
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d) Certidão
Negativa
ou Positiva
com por
Efeito
Negativa,
de débitos
perante
a Fazenda
Município
Sede
qualquer
processo
de cópia
autenticada
tabelião
de nota
ou pela
pregoeira
ou da Municipal
Equipe de- Apoio,
hipótese
da Empresa;
em que
a autenticação deverá ocorrer no momento da sessão.
e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça doTrabalho.
10.3- As Certidões Negativas de Débito exigidas no item 10.1.2, deverão conter o mesmo CNPJ do Contrato Social,
10.1.3QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA:
Ato Constitutivo
ou Estatuto
apresentado pela licitante no momento do Credenciamento.
a) Comprovação de que a licitante forneceu, sem restrição, produto de natureza semelhante ao indicado no
item
1.1 como
e Anexo
I doa edital.
A cuja
comprovação
de atinge
que forneceu
o produto
compatível
o objeto
desta
10.4Figura
exceção
Certidão
abrangência
tanto a empresa
Matriz
quanto com
as Filiais,
constante
licitação,
será
feita
por
meio
de
apresentação
de
atestado
de
capacidade
técnica,
em
papel
timbrado
da
na alínea "a" do subitem 10.1.2.
pessoa jurídica de direito Público ou Privado tomador do fornecimento, devidamente assinado e carimbado.
10.5- Os documentos de habilitação serão exigidos somente da licitante vencedora da fase de lances.
10.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINACEIRA:
a)Os
Certidão
Negativa
de eFalência
e ou para
Recuperação
Extrajudicial,
pelos
10.6documentos
exigidos
apresentados
habilitação,Judicial
obtidos eatravés
de sites, expedida
poderão ter
sua Cartórios
Distribuidores competentes, ou outro documento expedido pelo Juízo competente, no qual ateste que a
autenticidade verificada via Internet, no momento da fase de habilitação.
empresa possui condições econômicas suficientes para cumprimento do contrato, da sede da pessoa jurídica,
datada de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data de apresentação da documentação ou dentro do
10.7Os modelos
anexados
ao edital
servem
como orientação as empresas licitantes, não sendo motivo de
prazo
de validade
da Certidão
quando
houver.
inabilitação ou desclassificação documentos elaborados de forma diferente, desde que contenham os elementos
essenciais.
10.2
- Os documentos exigidos nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 poderá ser apresentada em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou pela pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em
11DO PROCEDIMENTO
DA SESSÃO
(CREDENCIAMENTO,
que
a autenticação
deverá ocorrer
no momento
da sessão. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO):
11.1à sessão,
serãoexigidas
recebidos
documentos
para oconter
Credenciamento,
conforme
dispostoSocial,
no
10.3
- AsDeclarada
Certidõesaberta
Negativas
de Débito
noos
item
10.1.2, deverão
o mesmo CNPJ
do Contrato
8. Somente
serão credenciadas
empresas
todos
os requisitos exigidos no respectivo item.
AtoItem
Constitutivo
ou Estatuto
apresentadoaspela
licitanteque
no cumprirem
momento do
Credenciamento.
11.2Após como
realização
do Credenciamento,
pregoeira receberá
os envelopes
nºMatriz
01 - "Proposta
Preços"
e nº
10.4
- Figura
exceção
a Certidão cuja aabrangência
atinge tanto
a empresa
quanto asdeFiliais,
constante
na02
alínea
"a" do subitem
- "Habilitação"
das 10.1.2.
empresas devidamente credenciadas e procederá à abertura dos envelopes "Proposta de
Preços", julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO POR LOTE considerando para tanto as disposições da
10.5
Os10.520/02,
documentos
de habilitaçãoasserão
exigidos
somente
da licitante
Lei- nº
principalmente
previstas
no art.
4º, VIII,
IX e X. vencedora da fase de lances.
10.6
- Os
documentos
exigidos
e apresentados
para
obtidos
através
de edital
sites,oupoderão
ter sua
11.3Serão
desclassificadas
as propostas
elaboradas
emhabilitação,
desacordo com
os termos
deste
imponham
autenticidade
verificada
via Internet,
no momento
da fase
de habilitação.
condições, que
se oponham
a quaisquer
dispositivos
legais
vigentes.
10.7
- Os
modelos
anexados
ao edital
servem como
orientação ao
as Inciso
empresas
licitantes,
não
motivo de
11.4Para
efeito de
classificação
das propostas,
em cumprimento
VII, do
Art. 4°, da
Leisendo
10.520/02,
inabilitação
ou
desclassificação
documentos
elaborados
de
forma
diferente,
desde
que
contenham
os
elementos
apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
essenciais.
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora.
11-11.5DOPara
PROCEDIMENTO
DA das
SESSÃO
(CREDENCIAMENTO,
JULGAMENTO
efeito de classificação
propostas,
em cumprimento ao Inciso
IX, do Art. 4°,DAS
da Lei PROPOSTAS
10.520/02, não E
HABILITAÇÃO):
havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 9.4, poderão as autoras das melhores
propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
11.1
- Declarada aberta à sessão, serão recebidos os documentos para o Credenciamento, conforme disposto no
oferecidos.
Item 8. Somente serão credenciadas as empresas que cumprirem todos os requisitos exigidos no respectivo item.

11.6- Uma vez classificada as propostas, a pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de
11.2 - Após realização do Credenciamento, a pregoeira receberá os envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e nº 02
forma sequencial,
a apresentar
lances verbais,
a partir do
autor da proposta
classificada
de maior
preço e de
os
- "Habilitação"
das empresas
devidamente
credenciadas
e procederá
à abertura
dos envelopes
"Proposta
demais,julgando-as
em ordem e
decrescente
de valor.
Preços",
classificando-as,
pelo MENOR PREÇO POR LOTE considerando para tanto as disposições
da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.
11.7- Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.
11.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham
11.8- A desistência
em apresentar
lance
verbal, quando
condições,
que se oponham
a quaisquer
dispositivos
legaisconvidada
vigentes. pela pregoeira , implicará na exclusão da
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela mesma, para efeito de
ordenação
das propostas.
11.4
- Para efeito
de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
11.9- Pregoeiro
durante
sessão epoderá
estipular
procedimentos,
prazos e demais condições que julgar
poderão
fazer novos
lancesaverbais
sucessivos,
aténormas,
a proclamação
da vencedora.
necessárias a fim de por ordem ao certame.
11.10- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.
11.11- Não havendo mais interesse, das licitantes, em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva
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e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
11.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não
havendo
pelo menos
3 (três)
nas verificada
condiçõesa definidas
9.4,ficto,
poderão
as no
autoras
11.12- Encerrada
a sessão
de ofertas
lances, será
ocorrênciano
do item
empate
previsto
art. 44,das
§2°,melhores
da Lei
propostas,
até o máximo
de 123/2006,
3 (três), oferecer
novos lances
verbais
e sucessivos,
quaisquer
que sejam
os preços
Complementar
Federal n°
sendo assegurado,
como
critério
do desempate,
preferência
de contratação
oferecidos.
para as empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste edital.
11.6
- Uma
vez classificada
as propostas,
a pregoeira
convidará
as licitantes pela
classificadas,
deforma
11.13Entende-se
como empate
ficto aquelas
situações
em queindividualmente
as propostas apresentadas
microempresa
e
sequencial,
a
apresentar
lances
verbais,
a
partir
do
autor
da
proposta
classificada
de
maior
preço
e
os
demais,
em
pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
ordem decrescente de valor.
11.14- Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
11.7 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.
a)A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada para
apresentar,
no prazo
5 (cinco)lance
minutos,
nova
proposta,
inferiorpela
àquela
considerada,
até então,
de menor
preço,
11.8
- A desistência
em de
apresentar
verbal,
quando
convidada
pregoeira
, implicará
na exclusão
da licitante
situação
em
que
será
declarada
vencedora
do
certame;
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela mesma, para efeito de ordenação
b)propostas.
Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova
das
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e
empresas
de pequeno
quepoderá
se enquadrarem
na hipótese
do item 9.13prazos
deste eEdital,
a apresentação
de julgar
novo
11.9
- Pregoeiro
durante porte,
a sessão
estipular normas,
procedimentos,
demais
condições que
lance, no prazo
previsto
na alínea
"a" deste item.
necessárias
a fim de
por ordem
ao certame.
11.15Se nenhuma
microempresa
oudos
empresa
pequeno porte,
satisfazer
as exigências
previstas às
neste
edital,
11.10
- Não
poderá haver
desistência
lancesdeofertados,
sujeitando-se
a proponente
desistente
penalidades
será declarada
doDos
certame,
licitante detentora
da retratação.
proposta originariamente de menor valor.
previstas
em lei evencedora
neste edital.
lancesa ofertados
não caberá
11.11
- Não
havendo mais
interesse,
licitantes,
apresentar
lancevalor
verbal,
será
encerrada
a etapa
competitiva e
11.16A pregoeira
poderá
negociardas
com
o autor em
da oferta
de menor
com
vistas
à redução
do preço.
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
11.17- Em seguida a pregoeira examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor,
11.12
- Encerrada
a sessão ade
lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, da Lei
decidindo
motivadamente
respeito.
Complementar Federal n° 123/2006, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação
para
as empresas
porte dos
que preços
atenderem
as exigências
edital.
11.18O critério de
depequeno
aceitabilidade
ofertados
será o dedeste
compatibilidade
com os preços praticados no
mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado.
11.13 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e
pela
empresa
deaceitável
pequenoaporte,
sejam
superiores
até 5%nº
(cinco
cento) à proposta
de menor
valor. e
11.19Sendo
proposta,
será
aberto oem
envelope
02 - por
HABILITAÇÃO,
da empresa
classificada
verificado o atendimento das exigências habilitatórias previstas neste edital.
11.14 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
microempresa
a empresa
de pequeno
detentora
da proposta
de de
menor
valor
convocada
11.20-a)A A
microempresa
e aou
empresa
de pequeno
porteporte
declarada
vencedora
da etapa
lances
queserá
possuir
para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscais previstos neste edital, terá sua habilitação
menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;
condicionada à apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de abertura
b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar
do certame,
caso seja inferior
declarada
etapa será
de lances.
A nãopela
regularização
da classificação,
documentação,àsnodemais
prazo,
nova proposta,
à vencedora
de menor dapreço,
facultada,
ordem de
implicará
na
decadência
do
direito
à
contratação,
sem
prejuízo
das
sanções
previstas
neste
edital,
sendo
facultada
microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 9.13 deste Edital, a
a pregoeira
convocar
as licitantes
remanescentes,
de deste
classificação
apresentação
de novo
lance, no
prazo previsto na
na ordem
alínea "a"
item. para o exercício do mesmo direito
ou revogar a licitação.
11.15 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste edital,
11.21O benefício
previsto
não eximirá
a microempresa
e aproposta
empresaoriginariamente
de pequeno porte,
da apresentação
de todos
será
declarada
vencedora
do certame,
a licitante
detentora da
de menor
valor.
os documentos previstos neste edital no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição.
Se não
apresentarpoderá
nenhum
dos documentos
comvalor
restrições,
a microempresa
e a empresa de
11.16
- A pregoeira
negociar
com o autor fiscais,
da ofertamesmo
de menor
com vistas
à redução do preço.
pequeno porte, será automaticamente inabilitada.
11.17 - Em seguida a pregoeira examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor,
decidindo
motivadamente
a respeito.dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante vencedora da
11.22- Constatado
o atendimento
etapa de lances será habilitada e declarada vencedora do certame.
11.18 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no
mercado,
coerentes
a execução
ora licitado.
11.23- Se
a oferta com
não for
aceitável do
ouobjeto
se a licitante
desatender as exigências para a habilitação, a pregoeira
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade
11.19
Sendo
aceitável
a proposta,
será aberto
o envelope enºassim
02 - HABILITAÇÃO,
daaté
empresa
classificada
e, em -caso
positivo,
verificará
as condições
de habilitação
sucessivamente,
a apuração
de umae oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que, será declarada vencedora.
11.24- A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou
inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a pregoeira vier a tomar conhecimento de fatos que
contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente.
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verificado o atendimento das exigências habilitatórias previstas neste edital.
11.25- A pregoeira ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências,
11.20
A microempresa
a empresa
de pequeno
portefixando
declarada
da etapadestinados
de lances aque
possuir
em -qualquer
momento e sempre
que julgar
necessário,
prazovencedora
para atendimento,
elucidar
ou
restrição
em qualquer
dos do
documentos
de regularidade
previstos
neste edital,
terá sua que
habilitação
complementar
a instrução
processo, vedada
a inclusãofiscais
posterior
de documento
ou informação
deveria
condicionada
à apresentação
de nova documentação
no prazodos
de envelopes.
5 (cinco) dias úteis, a contar da data de abertura
constar originariamente
no credenciamento
ou em qualquer
do certame, caso seja declarada vencedora da etapa de lances. A não regularização da documentação, no prazo,
implicarána
do direito
sem prejuízo
das sanções
previstas
edital,manifestar
sendo facultada
a
11.26- Aodecadência
final da sessão
públicaà acontratação,
pregoeira franqueará
a palavra
às licitantes
queneste
desejarem
a
pregoeira
convocar
as
licitantes
remanescentes,
na
ordem
de
classificação
para
o
exercício
do
mesmo
direito
ou
intenção de recorrer dos atos até ali praticados, que obrigatoriamente deverão contar em Ata da sessão.
revogar a licitação.
12- DOS RECURSOS:
11.21 - O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos
os documentos previstos neste edital no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma
12.1- Dos
relacionados
a este procedimento
licitatório
oscom
recursos
previstos
na Lei nº 10.520/02
e na
restrição.
Se atos
não apresentar
nenhum
dos documentos
fiscais,cabem
mesmo
restrições,
a microempresa
e a empresa
Lei
8.666/93
e
suas
alterações.
de pequeno porte, será automaticamente inabilitada.
12.2A manifestação
em interpordos
recurso
deverá
o seguinte
11.22
- Constatado
o atendimento
requisitos
de observar
habilitação
previstoscritério:
neste edital, a licitante vencedora da etapa
ao final da
sessão pública,
devidamente
fundamentado e, se for o caso, acompanhado de
de a)Ser
lancesdirigida
será habilitada
e declarada
vencedora
do certame.
documentação pertinente;
b) As
razões
do recurso,
no prazo
de 03 (três)
dias (art.para
4°, XVIII,
da Lei 10.520/02).
O
11.23
- Se
a oferta
não forapresentadas
aceitável oupor
se escrito
a licitante
desatender
as exigências
a habilitação,
a pregoeira
documento
será
assinado
por
representante
legal
da
licitante
ou
por
Procurador
com
poderes
específicos,
hipótese
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e,
quepositivo,
deverá ser
anexado
instrumento
ausente
nos autos);
emem
caso
verificará
aso condições
deprocuratório
habilitação (se
e assim
sucessivamente,
até a apuração de uma oferta
c) As cujo
razões
do atenda
recursooserequisitos
contrarazões
deverão ser
apresentadas
Protocolovencedora.
Geral do Município de Baixo
aceitável
autor
de habilitação,
caso
em que, seránodeclarada
Guandu-ES, situada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, térreo, Centro, Baixo Guandu - ES, no horário das 7h às 16h,
11.24
- Adoproponente
é responsável
pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
e fora
prazo legal, não
serão conhecidos;
desclassificação
ou inabilitação
a prestação
quaisquer
dadoscontrarrazões
ou documentos
falsos.
ou
d) As demais licitantes
ficam cientes
de que de
deverão
apresentar
no prazo
de A03desclassificação
(três) dias (art. 4°,
inabilitação
poderá
ocorrer
em
qualquer
fase,
se
porventura
a
pregoeira
vier
a
tomar
conhecimento
de
fatos
que
XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido a licitante que manifestou a intenção de recorrer.
contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente.
13- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:
11.25 - A pregoeira ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências,
em13.1
qualquer
sempre que
julgarmanifestado
necessário,na
fixando
prazo
para atendimento,
destinados
a elucidar
ou
- Casomomento
não hajaeinteresse
recursal
sessão,
a pregoeira
é quem adjudicará
o objeto,
sendo
complementar
a
instrução
do
processo,
vedada
a
inclusão
posterior
de
documento
ou
informação
que
deveria
que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.
constar originariamente no credenciamento ou em qualquer dos envelopes.
13.2- A classificação e o julgamento das propostas e os documentos habilitatórios serão submetidos à autoridade
11.26 - Ao final da sessão pública a pregoeira franqueará a palavra às licitantes que desejarem manifestar a
superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra
intenção de recorrer dos atos até ali praticados, que obrigatoriamente deverão contar em Ata da sessão.
manifestação de recurso.
12 - DOS RECURSOS:
14- DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
12.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 ena Lei
14.1- Homologada
a licitação, o Município de Baixo Guandu, por intermédio do Setor de Contratos, convocará a
8.666/93
e suas alterações.
licitante vencedora para, no prazo fixado neste edital assinar a Ata de Registro de Preços, constante do Anexo X.
12.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:
14.2-a)
O prazo
para a ao
assinatura
Ata depública,
Registro
de Preços será
de 03 (três) e,
dias
seu envio por de
Ser dirigida
final da da
sessão
devidamente
fundamentado
se úteis,
for o após
caso,o acompanhado
meio documentação
de endereço eletrônico
ou após a convocação para assinatura na sede do Município de Baixo Guandu.
pertinente;
b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02).
14.3-ONodocumento
caso da licitante
vencedora
certame, dentro
de validade
da sua proposta,
não atender
a
será assinado
pordo
representante
legaldodaprazo
licitante
ou por Procurador
com poderes
específicos,
exigência
do item
14.2,
ou desatender
ao o
disposto
no Termo
de Referência
e Anexo
aplicar-se-á o previsto no
hipótese
em que
deverá
ser anexado
instrumento
procuratório
(se ausente
nos I,
autos);
incisoc)XVI,
do art. do
4º, recurso
da Lei nº
10.520/02. deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Baixo
As razões
e contrarazões
Guandu-ES, situada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, térreo, Centro, Baixo Guandu - ES, no horário das 7h
às PRAZO
16h, e fora
do prazo legal,
não serão conhecidos;
15- DO
DE VIGÊNCIA
DA ATA:
d) As demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias (art. 4°,
XVIII,
da OLei
10.520/02),
a contar
do de
término
concedido
a licitante
que manifestou
a intenção
15.1prazo
de vigência
da Ata
Registro
de Preços,
decorrente
desta licitação,
será dede12 (doze) meses,
contados da data posterior à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, vedada a sua
prorrogação.
16- DA FORMA DE ENTREGA:
16.1- As informações quanto à forma e condições de entrega, encontram-se especificados no Item 4 do Termo de
Referência - Anexo II, deste Edital.
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recorrer.
17- DO PAGAMENTO:
13 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:
17.1- As informações quanto a forma e condições de pagamento, encontram-se especificados no Item 5 do Termo
13.1
Caso não-haja
interesse
recursal
de -Referência
Anexo
II, deste
edital. manifestado na sessão, a pregoeira é quem adjudicará o objeto, sendo que
esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.
18- DAS PENALIDADES E SANÇÕES:
13.2 - A classificação e o julgamento das propostas e os documentos habilitatórios serão submetidos à autoridade
superior
deliberação
à Registro
sua homologação
e anão
adjudicação
objeto assumidas
da licitação,
caso ocorra
18.1- À para
empresa
detentoraquanto
da Ata de
de Preços que
cumprir as do
obrigações
ou preceitos
manifestação
de
recurso.
legais, será aplicada as seguintes penalidades:
a)Multa;
14 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
b) Rescisão da Ata de Registro de Preços ou cancelamento da autorização de fornecimento;
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu; e,
14.1 - Homologada a licitação, o Município de Baixo Guandu, por intermédio do Setor de Contratos, convocará a
d) Declaração de inidoneidade.
licitante vencedora para, no prazo fixado neste edital assinar a Ata de Registro de Preços, constante do Anexo X.

18.2aplicada
indenizatória
10% (dez
cento)
dode
valor
total licitado,
quando
a seu
Detentora:
14.2
- OSerá
prazo
para a multa
assinatura
da Ata dedeRegistro
de por
Preços
será
03 (três)
dias úteis,
após o
envio por meio
as determinações
da fiscalização;
dea)Causar
endereçoembaraços
eletrônico ou
ou desatender
após a convocação
para assinatura
na sede do Município de Baixo Guandu.
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, da
Administração;
14.3
- No caso da licitante vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender a
c) Cometer
às normas
legais federais,
estaduais
e municipais;
exigência
do quaisquer
item 14.2, infrações
ou desatender
ao disposto
no Termo
de Referência
e Anexo I, aplicar-se-á o previsto no
d) Praticar,
qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos a Administração ou a
inciso
XVI, do por
art. ação
4º, daou
Leiomissão,
nº 10.520/02.
terceiros, independentemente da obrigação da Adjudicatária em reparar os danos causados;
Descumprir
obrigações
licitatórias/contratuais;
15e)- DO
PRAZO quaisquer
DE VIGÊNCIA
DA ATA:
f) Se recuse a assinar a Ata de Registro de Preços ou a autorização de fornecimento, aceitá-la ou retirá- lo dentro
do -prazo
estabelecido
no edital.
15.1
O prazo
de vigência
da Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será de 12 (doze) meses,
contados da data posterior à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, vedada a sua
prorrogação.
18.3- Ocorrendo atraso no fornecimento do objeto licitado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento)
do valor total da respectiva autorização de fornecimento, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento)
16sobre
- DA oFORMA
DE ENTREGA:
valor total
da respectiva Autorização.
16.1
- As
informações
forma e aplicar-se-á
condições de
entrega, encontram-se
especificados
no Item
4 docom
Termo
18.4Sem
prejuízo dequanto
outrasàsanções,
à Detentora
a pena de suspensão
do direito
de licitar
o de
Referência
Anexo
deste Edital.
Município -de
BaixoII,Guandu,
pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses ou prazos maiores, em função da
gravidade da falta cometida.
17 - DO PAGAMENTO:
18.5- Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a Detentora, sem justa causa, não
17.1
- As informações
quanto
a forma
e condições
pagamento,
encontram-se
noda
Item
5 do Termo
cumprir
as obrigações
assumidas,
praticando
faltadegrave,
dolosa ou
revestida deespecificados
má fé, a juízo
Administração,
deindependentemente
Referência - Anexo das
II, deste
edital.
demais
sanções cabíveis.
1818.6- DAS
E SANÇÕES:
A PENALIDADES
pena de inidoneidade
será aplicada em despacho fundamentado, assegurado o princípio do contraditório e
da ampla defesa, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
18.1 - À empresa detentora da Ata de Registro de Preços que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos
legais,
asseguintes
18.7-será
Casoaplicada
o Município
de Baixopenalidades:
Guandu exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
a)
Multa;
Detentora, justificando a medida.
b) Rescisão da Ata de Registro de Preços ou cancelamento da autorização de fornecimento;
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu; e,
18.8- As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
d) Declaração de inidoneidade.
improrrogável de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da notificação, independentemente do julgamento
de -pedido
de reconsideração
do recurso.
18.2
Será aplicada
multa indenizatória
de 10% (dez por cento) do valor total licitado, quando a Detentora:
a) Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
18.9- Poderá,
ainda,
Detentora,
a juízo destano
Administração
Pública,
respondersem
porprévia
perdasautorização,
e danos, por escrito,
b) Transferir
oua ceder
suas obrigações,
todo ou em parte,
a terceiros,
independentemente
das demais sanções previstas neste edital.
da Administração;
c) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
19- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
19.1- Ao apresentar a proposta de preço, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições
estabelecidas no presente edital e seus anexos.
19.2- A pregoeira pode a qualquer tempo negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar proposta
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Praticar,para
por aação
ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos a Administração
mais d)
vantajosa
Administração.
ou a terceiros, independentemente da obrigação da Adjudicatária em reparar os danos causados;
Descumprir
quaisquer aobrigações
19.3-e)Poderão
ser convidados
colaborar licitatórias/contratuais;
com a pregoeira , assessorando-a, quando necessário, profissionais de
f) Se recuse
a assinartécnica,
a Ata de
de Preços
autorização de
fornecimento,
aceitá-la ou
retirálo
reconhecida
competência
nãoRegistro
vinculados
direta ou
ou aindiretamente
a qualquer
das licitantes,
bem
como
dentro
do
prazo
estabelecido
no
edital.
qualquer outro servidor do Município de Baixo Guandu - ES.
18.3
- Ocorrendo
atraso no fornecimento
objeto
licitado,
será aplicada
de 0,3%
(três décimos por
cento) ser
do
19.4
- As complementares
inerentes do
a este
Pregão
Presencial
e os multa
pedidos
de esclarecimentos,
deverão
valor
total
da
respectiva
autorização
de
fornecimento,
por
dia
de
atraso,
até
o
limite
de
20%
(vinte
por
cento)
sobre
o
solicitados anteriormente a data fixada para abertura da sessão pública, via internet, no endereço eletrônico
valor
total
da
respectiva
Autorização.
licitacao.pmbg.es@gmail.com ou poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3732-8900 em dias úteis no horário de 7h

às 16h.
18.4 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à Detentora a pena de suspensão do direito de licitar com o
Município de Baixo Guandu, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses ou prazos maiores, em função da
19.5- Osdaprazos
e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste edital são os previstos nos §§§ 1°, 2° e 3° do
gravidade
falta cometida.
artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.
18.5 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a Detentora, sem justa causa,não cumprir as
19.5.1 - As
impugnações
deverão ser
no Protocolo
Geral do
situada
obrigações
assumidas,
praticando
faltaapresentadas
grave, dolosa
ou revestida
de Município
má fé, de
a Baixo
juízo Guandu-ES,
da Administração,
na Rua Fritz Von das
Lutzow,
n°217,
térreo,
Centro, Baixo Guandu - ES, no horário das 07 às 16h e, fora do prazo
independentemente
demais
sanções
cabíveis.
legal, não serão conhecidas.
18.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado o princípio do contraditório e
parte
do presente
edital integrando-o
defalta
forma
independentemente
de potencial.
transcrição:
da 19.6amplaFazem
defesa,
ponderada
a natureza,
a gravidade da
e aplena,
extensão
do dano efetivo ou
19.6.1 - Anexo I: Especificações do objeto licitado;
19.6.2
- Anexo
II: Termo
de Referência;
18.7
- Caso
o Município
de Baixo
Guandu exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
Detentora,
a medida.
19.6.3 - justificando
Anexo III: Modelo
de Credenciamento;
19.6.4 - Anexo IV: Modelo de Declaração (Atendimento às exigências habilitatórias - Inciso VII, Art. 4º da Lei n°
18.8
- As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do prazo
10.520/02);
improrrogável
de 30
ininterruptos,
contados
da data
independentemente do julgamento de
19.6.5 - Anexo
V: (trinta)
Modelodias
de Declaração
(Inciso
III, Art.
9° dada
Leinotificação,
n° 8.666/93);
pedido
de -reconsideração
do recurso.
19.6.6
Anexo VI: Modelo
de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
19.6.7 - Anexo VII: Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
18.9
- Poderá,
a Detentora,
a juízo
desta
Administração
Pública,
por8.666/93);
perdas e danos,
19.6.8
- Anexoainda,
VIII: Modelo
de Declaração
(Não
emprega
Menor - Inciso
V, Art.responder
27 da Lei nº
independentemente
das
demais
sanções
previstas
neste
edital.
19.6.9 - Anexo IX: Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes - Lei nº 8.666/93);
19.6.10- Anexo X: Minuta da Ata de Registro de Preços.
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Baixo Guandu- ES, --25 de março de 2022.
19.1 - Ao apresentar a proposta de preço, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições
estabelecidas no presente edital e seus anexos.
__________________________________________
19.2 - A pregoeira pode a qualquer tempo negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar proposta
Naira Paulino Mendonça
mais vantajosa para a Administração.
Pregoeira Municipal
Portaria
n° 598/2021
19.3
- Poderão
ser convidados a colaborar com a pregoeira , assessorando-a, quando necessário, profissionais de
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer das licitantes, bem como
qualquer outro servidor do Município de Baixo Guandu - ES.
19.4 - As complementares inerentes a este Pregão Presencial e os pedidos de esclarecimentos, deverão ser
solicitados anteriormente a data fixada para abertura da sessão pública, via internet, no endereço eletrônico
licitacao.pmbg.es@gmail.com ou poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3732-8900 em dias úteis no horário de 7h às
16h.
19.5 - Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste edital são os previstos nos §§§ 1°, 2° e 3° do
artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.
19.5.1 - As impugnações deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Baixo Guandu-ES,
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situada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, térreo, Centro, Baixo Guandu - ES, no horário das 07 às 16h e, fora do
prazo legal, não serão conhecidas.
19.6 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
19.6.1 - Anexo I: Especificações do objeto licitado;
19.6.2 - Anexo II: Termo de Referência;
19.6.3 - Anexo III: Modelo de Credenciamento;
19.6.4 - Anexo IV: Modelo de Declaração (Atendimento às exigências habilitatórias - Inciso VII, Art. 4º da Lei n°
10.520/02);
19.6.5 - Anexo V: Modelo de Declaração (Inciso III, Art. 9° da Lei n° 8.666/93);
19.6.6 - Anexo VI: Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
19.6.7 - Anexo VII: Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
19.6.8 - Anexo VIII: Modelo de Declaração (Não emprega Menor - Inciso V, Art. 27 da Lei nº 8.666/93);
19.6.9 - Anexo IX: Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes - Lei nº 8.666/93);
19.6.10 - Anexo X: Minuta da Ata de Registro de Preços.
Baixo Guandu- ES, 25 de março de 2022.
__________________________________________
Naira Paulino Mendonça
Pregoeira Municipal
Portaria n° 598/2021
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Lote

00001

00002

Ítens

Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

1

Lote 00001 RACAO PARA PEIXE 25% DE PROTEINA
ração para peixes, para engorda, extrusada, com
granulometria mínima de 6 mm, com no mínimo 25% de
proteína, destinada à alimentação de espécies em fase
de
terminação,
fabricada
com
ingredientes
extremamente digestíveis e grandes níveis nutricionais,
pacote com 25 kg.

PACOT

200

1

Lote 00002 RACAO PARA PEIXE 30% DE PROTEINA
ração para peixes, para crescimento, extrusada, com
granulometria mínima de 4 mm, com no mínimo 30% de
proteína, destinada à alimentação de espécies em fases
jovens,
fabricada
com
ingredientes
extremamente
digestíveis e grandes níveis nutricionais, pacote com 25
kg.

PACOT

200

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DO
OBJETO:
1- DO
OBJETO:
1.11.1
- O- presente
termo
de de
referência
tem
porpor
escopo
O presente
termo
referência
tem
escoposubsidiar
subsidiaro oprocedimento
procedimentolicitatório,
licitatório,mediante
mediantepregão,
pregão,sob
soba a
forma
presencial,
com
finalidade
dede
efetuar
a formalização
dede
Registro
dede
Preços
forma
presencial,
com
finalidade
efetuar
a formalização
Registro
Preçospara
parafutura
futurae eeventual
eventualaquisição
aquisição
de de
ração
destinada
a alimentação
de de
peixes
presentes
ração
destinada
a alimentação
peixes
presentesnanalagoa
lagoadodoParque
ParqueMunicipal
MunicipalElci
ElciPereira,
Pereira,através
atravésda
da
Secretaria
Municipal
de
Serviços
Urbanos.
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
1.21.2
- Os- quantitativos
dos materiais
foram mensurados
de forma estimativa,
facultado
a esta
Administração
Os quantitativos
dos materiais
foram mensurados
de forma ficando
estimativa,
ficando
facultado
a esta
adquiri-los
no todo
ou em parte
de acordo
com sua
real necessidade,
que caiba
a DETENTORA
qualquer
Administração
adquiri-los
no todo
ou em parte
de acordo
com sua realsem
necessidade,
sem
que caiba a DETENTORA
indenização
pelos quantitativos
não requisitados.
qualquer indenização
pelos quantitativos
não requisitados.
2 - DA
JUSTIFICATIVA:
2- DA
JUSTIFICATIVA:
- Justifica-se
a aquisição
ração
devido
à comunidadededepeixes
peixesque
queseseencontram
encontramnonolago.
lago.Considerando
Considerando
2.12.1
- Justifica-se
a aquisição
dede
ração
devido
à comunidade
queque
estão
presentes
na lagoa,
peixes
de diferentes
tamanhos
e faixa
etária,etária,
é essencial
que, seja
ração para
estão
presentes
na lagoa,
peixes
de diferentes
tamanhos
e faixa
é essencial
que,obtido
seja obtido
ração
peixes
natanto
fase de
como nacomo
fase adulta,
seja, as
nutricionais
variam de
acordo
paratanto
peixes
na crescimento
fase de crescimento
na faseou
adulta,
ou necessidades
seja, as necessidades
nutricionais
variam
de
com
cada etapa
da vida
doda
animal.
acordo
com cada
etapa
vida do animal.
3- DA
FORMA,
PRAZO
DE ENTREGA:
ENTREGA:
3- DA
FORMA,
PRAZOEELOCAL
LOCAL DE
3.13.1
- A- A
emissão
de Fornecimento
Fornecimentoconstitui
constituio oinstrumento
instrumento
formalização
do fornecimento
emissãoda
da Autorização
Autorização de
de de
formalização
do fornecimento
dos dos
materiais,
pela
DETENTORA.
materiais, pela DETENTORA.
3.23.2
- A- AAutorização
seráemitida
emitidaapós
após
a formalização
da Solicitação
de Fornecimento,
Autorizaçãode
de Fornecimento
Fornecimento será
a formalização
da Solicitação
de Fornecimento,
pela pela
secretaria
interessada,
discriminando
a especificação
técnica,
a quantidade
e o valor
total doserespectivos
secretaria
interessada,
discriminando
a especificação
técnica,
a quantidade
e unitário
o valore unitário
total dos
itens,
e o servidor
responsável
pela
fiscalização.
respectivos
itens,
e o servidor
responsável
pela fiscalização.
3.3 - O objeto desta ata deverá ser entregue no Almoxarifado vinculado a Secretaria Municipal de Administração
3.3 - O objeto desta ata deverá ser entregue no Almoxarifado vinculado a Secretaria Municipal de Administração
situado Rua Álvaro Rodrigues da Mata, nº 250, Centro.
situado Rua Álvaro Rodrigues da Mata, nº 250, Centro.
3.4 - O prazo de entrega será de 10 (dez) dias ininterruptos, contados a partir da data de recebimento da Autorização
- O prazo de
será
de 10 (dez)
dias
ininterruptos,
contados
a partir da
data dearecebimento
da
de 3.4
Fornecimento
viaentrega
endereço
eletrônico,
a ser
expedida
pelo Setor
de Compras
vinculado
Secretaria Municipal
de
Autorização de Fornecimento via endereço eletrônico, a ser expedida pelo Setor de Compras vinculado a
Administração.
Secretaria Municipal de Administração.
3.5 - As licitantes vencedoras dos lotes que se referem ao fornecimento de materiais, obrigatoriamente, deverão
3.5 - Assob
licitantes
vencedoras
dosmesmos
lotes que
referem
ao fornecimento de materiais, obrigatoriamente, deverão
entregar,
pena de
rejeição dos
nose
ato
do recebimento:
sob pena
de rejeição
mesmos
ato do recebimento:
a) entregar,
Produtos nas
mesmas
marcas dos
indicadas
nasnopropostas
de preços vencedoras do certame;
nascontenham
mesmas marcas
indicadas
nasser
propostas
decom
preços
vencedoras
do certame;
b) a)Produtos
Produtos que
validade,
deverão
entregue
90%
do seu prazo
a vencer, contado da data de
b)Produtos
que contenham validade, deverão ser entregue com 90% do seu prazo a vencer, contado da data de
entrega
no almoxarifado;
c) entrega
Produtosnoaalmoxarifado;
serem entregues deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes neste
instrumento,
Normas
da ANVISA
e INMETRO,
especificação
deconstantes
cada um; neste
às normas
c)Produtosàs
a serem
entregues
deverão
obedecer conforme
rigorosamente
às normaseenecessidade
especificações
internacionais
na ANVISA
falta dasenormas
da ABNT;
e àsespecificação
prescrições eerecomendações
fabricantes.
instrumento,consagradas,
às Normas da
INMETRO,
conforme
necessidade dedos
cada
um; às normas
d) internacionais
Produtos deverão
ser entregues
original,
avariase devidamente
lacradas,
devendo ser
consagradas,
na falta em
das embalagem
normas da ABNT;
e àssem
prescrições
recomendações
dos fabricantes.
identificado
comdeverão
informações
precisas, em
corretas,
claras,original,
em língua
sobre suaslacradas,
caraterísticas,
quais
d) Produtos
ser entregues
embalagem
semportuguesa,
avarias devidamente
devendo
ser
sejam:
qualidade,
quantidade,
composição,
garantia, prazo
validade,
origem, entresobre
outros.
identificado
com
informações
precisas, corretas,
claras,deem
língua portuguesa,
suas caraterísticas, quais
sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade, origem, entre outros.
3.6 - Todas as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos materiais serão por conta da
empresa
vencedora.
3.6 - Todas
as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos materiais serão por conta da
empresa vencedora.
3.7 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-á:
a) Provisoriamente, no ato do recebimento de materiais;
3.7 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-á:
a) Provisoriamente, no ato do recebimento de materiais;
b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.
3.8- Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.
Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000
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b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da qualidade,
quantidade
e especificação
objeto
consequente
3.9
- Por ocasião
da entrega,do
caso
sejaedetectado
que aceitação.
os materiais não atendem as especificações técnicas do
objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa vencedora
Após o recebimento
provisório,
será
efetuado
recebimento
definitivo
a3.8providenciar
a substituição
daqueles
não
aceitosono
prazo de 05
(cinco)dos
diasmateriais.
úteis. O transporte e carregamento
dos materiais não aceitos serão de responsabilidade da empresa.
3.9 - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações técnicas do
objeto
licitado, será
poderá
a Administração
rejeitá-los,
integralmente
parte,com
obrigando-se
a empresa
3.10
- Somente
aceito
pelo Almoxarifado,
as entregas
integraisoudeem
acordo
o quantitativo
total e vencedora a
providenciar
a
substituição
daqueles
não
aceitos
no
prazo
de
05
(cinco)
dias
úteis.
O
transporte
e
carregamento
dos
especificações constantes das Autorizações de Fornecimento, sob pena de aplicação das sanções
previstas neste
materiais
não
aceitos
serão
de
responsabilidade
da
empresa.
instrumento.
3.10
- Somente será aceito pelo Almoxarifado, as entregas integrais de acordo com o quantitativo total e
3.11- As entregas parciais serão rejeitadas e ficarão disponíveis para retirada pela empresa vencedora, sob
especificações constantes das Autorizações de Fornecimento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
pena
de sofrer as sanções previstas neste instrumento.
instrumento.
3.12
despesasparciais
de recolhimento
e transporte
dos materiais
e rejeitados
ficarápela
a cargo
da DETENTORA.
3.11- Todas
- Asasentregas
serão rejeitadas
e ficarão
disponíveis
para retirada
empresa
vencedora, sob
pena de sofrer as sanções previstas neste instrumento.
3.13 - Caso a DETENTORA se recuse a assinar a Autorização de Fornecimento ou se não dispuser de condições de
atender
integralmente
à necessidade
da Administração,
a mesma
poderá eserrejeitados
expedidaficará
para a ascargo
demais
3.12
- Todas as despesas
de recolhimento
e transporte
dos materiais
da
proponentes
que concordarem em fornecer os materiais, observada a ordem de classificação do Registro de
DETENTORA.
Preços.
3.13
- Caso a DETENTORA se recuse a assinar a Autorização de Fornecimento ou se não dispuser de
4condições
- DA FORMA
DE PAGAMENTO:
de atender
integralmente à necessidade da Administração, a mesma poderá ser expedida para as demais
proponentes que concordarem em fornecer os materiais, observada a ordem de classificação do Registro de Preços.
4.1- O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, ao Município de Baixo Guandu, através
4 - unidade
DA FORMA
DE PAGAMENTO:
da
gestora
requisitante, acompanhada dos documentos de regularidade fiscal exigidos para habilitação
nop procedimento licitatório, a saber:
4.1- O pagamento
será realizado
mediante
a apresentação
daTempo
nota fiscal,
ao Município
a)Certificado
de Regularidade
perante
o Fundo
de Garantia por
de Serviço
- FGTS; de Baixo Guandu, através
da unidade
gestoraou
requisitante,
acompanhada
dos
documentos
de regularidade
fiscal exigidos
habilitação
b)Certidão
Negativa
Certidão Positiva
com Efeito
Negativa,
de débitos
perante a Fazenda
Estadualpara
- Estado
Sede
nop
procedimento licitatório, a saber:
da
Empresa;
a) Certificado
de Regularidade
perante com
o Fundo
deNegativa,
Garantia por
Tempo perante
de Serviço
- FGTS;Municipal - Município
c)Certidão
Negativa
ou Certidão Positiva
Efeito
de débitos
a Fazenda
b)
Certidão
Negativa
ou
Certidão
Positiva
com
Efeito
Negativa,
de
débitos
perante
a Fazenda Estadual - Estado
Sede da Empresa;
Sede
da
Empresa;
d)Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho;
c) Certidão Negativa
ou Certidão
Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município
e)Comprovação
da Inscrição
no CNPJ;
Sede
da
Empresa;
f)Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Baixo Guandu.
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho;
e) Comprovação da Inscrição no CNPJ;
4.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela DETENTORA serão atestados pelo responsável pelo
f) Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Pública do Município de Baixo Guandu.
recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta)
dias
após
a respectiva
apresentação.
4.2 ininterruptos
- A Nota Fiscal
e os
demais documentos
emitidos pela DETENTORA serão atestados pelo responsável pelo
recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta)
4.3pagamentos
somente
serão realizados
através de Ordem Bancária, ficando a DETENTORA obrigada a
diasOs
ininterruptos
após
a respectiva
apresentação.
indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.
4.3- Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a DETENTORA obrigada a
4.4Ocorrendo
naaapresentação
daseNotas
Fiscais
ou nos
documentos
relativos
às obrigações
indicar
na Notaerros
Fiscal,
Conta Corrente
Agência
Bancária
para
emissão da
respectiva
Ordem Bancária.
fiscais/trabalhistas, será solicitada a DETENTORA providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo
para
contado
a partir da datadas
da regularização
da pendência.
4.4- pagamento
Ocorrendoserá
erros
na apresentação
Notas Fiscais
ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas, será solicitada a DETENTORA providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo
4.5Nota Fiscal será
deverá
conteraopartir
mesmo
CNPJda
e razão
social apresentados
na etapa de Credenciamento e
paraApagamento
contado
da data
regularização
da pendência.
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
4.5- A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
acolhidos
nos alteração
documentos
fase
de Habilitação.
4.6
- Qualquer
feitadano
Contrato
social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as
informaçõesregistradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Baixo Guandu, mediante
documentação própria, para apreciação da autoridade competente.
4.7- O Município de Baixo Guandu poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela DETENTORA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
4.8- Para a efetivação do pagamento a DETENTORA deverá manter as mesmas condições previstas no edital no
que concerne a proposta de preço e a habilitação.
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4.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as
informaçõesregistradas
no são
certame,
deverá ser comunicado
ao disposto
Município
de Baixo
Guandu,
4.9- Os preços propostos
fixos e irreajustáveis,
sem prejuízo do
no inciso
II, alínea
"d", do mediante
art. 65, da
documentação
própria, para apreciação da autoridade competente.
Lei nº 8.666/93.
4.7-4.10O Município
de Baixo Guandu
poderáàdeduzir
do pagamento
que adequalquer
título
lhe forem
Nenhum pagamento
será efetuado
DETENTORA,
enquantoimportâncias
houver pendência
liquidação
de obrigação
devidos
pela
DETENTORA,
em
decorrência
de
descumprimento
de
suas
obrigações.
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
4.8-4.11ParaNão
a efetivação
do hipótese
pagamento
a DETENTORA
manter as mesmas condições previstas no edital no
haverá, sob
alguma,
pagamento deverá
antecipado.
que concerne a proposta de preço e a habilitação.
5 - DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
4.9- Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da
Lei nº 8.666/93.
5.1- A vigência da Ata de Registro de Preços dar-se-á por um período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data
posterior
à de
sua publicação
no Diário àOficial
dos Municípios
do Espírito
4.10
- Nenhum
pagamento
será efetuado
DETENTORA,
enquanto
houverSanto.
pendência de liquidação de obrigação

financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
6 - DOS ORGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO:
4.11 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
6.1 - A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do
Registro
de Preços,DA
enquanto
demais Secretarias
que compõe o Poder Executivo Municipal são
5 - presente
DO PERÍODO
DE VIGÊNCIA
ATA DE as
REGISTRO
DE PREÇOS:
classificadas como participantes.
5.1- A vigência da Ata de Registro de Preços dar-se-á por um período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data
6.2 - Fica
a adesão
outros
órgãos
interessados
Sistema de Registro de Preços, durante a
posterior
à defacultada
sua publicação
noeDiário
Oficial
dos
Municípios ao
do presente
Espírito Santo.
sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador indicado no item 7.1, mediante aceitação de
licitante detentora
da Ata de Registro de Preços, em conformidade com os critérios
6 - fornecimento
DOS ORGÃOSpela
PARTICIPANTES
DO PREGÃO:
estabelecidos no Decreto Municipal nº 5.126/2017, Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/13 e suas alterações.
6.1 - A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do
presente Registro de Preços, enquanto as demais Secretarias que compõe o Poder Executivo Municipal são
classificadas como participantes.
6.2 - Fica facultada a adesão e outros órgãos interessados ao presente Sistema de Registro de Preços, durante a
sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador indicado no item 7.1, mediante aceitação de
fornecimento pela licitante detentora da Ata de Registro de Preços, em conformidade com os critérios estabelecidos
no Decreto Municipal nº 5.126/2017, Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/13 e suas alterações.
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Anexo III - Carta Credencial
CARTA CREDENCIAL
Pregão Presencial nº 027/2022

CARTA CREDENCIAL
Pregão Presencial nº 027/2022

A PREGOEIRA
DO
MUNICÍPIO
A PREGOEIRA
DO
MUNICÍPIODE
DEBAIXO
BAIXOGUANDU
GUANDU

O abaixo
assinado, na
qualidade de
deresponsável
responsávellegal
legal
pela
empresa.............................................,devidamente
devidamente
Oabaixoassinado,
na qualidade
pela
empresa.............................................,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
........................................................,
com
sede
na
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
........................................................,
com
sede
na Rua/Av
Rua/Av
..........................................................,
nº..........,
Bairro...................,
Cidade.........................................,
.........................................................., nº.........., Bairro..................., Cidade.........................................,
UF.......,
vemvem
pela
o(a) Srº.(ª)
Srº.(ª) .................................................,
................................................., Carteira
UF.......,
pelapresente,
presente,informar
informar aa V.Sª,
V.Sª, que
que o(a)
Carteirade
de
Identidade
nº
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....................................,
é
pessoa
autorizada
a
representar,
em
todos
os
atos, a
Identidade nº...................................., é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica
pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto,assinar todas as
acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto,assinar todas as declarações
declarações exigidas no edital, proposta de preços, oferecer novos lances verbais,transigir, renunciar a recursos,
exigidas no edital, proposta de preços, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer,
requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.
assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.
LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga,bem
Obs.:
Deverá ser
apresentado
documentodo
que
comprove que o subscritor tem poderes para a outorga, bem como
como
o original
da Carteira
de Identidade
Credenciado.
o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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EDITAL
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Anexo IV - Atendimento das Exigências Habilitatória
MODELO DE DECLARAÇÃO
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃOÀSDE
ATENDIMENTO
ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
EXIGÊNCIAS
HABILITATÓRIAS

Pregão Presencial nº 027/2022

Pregão Presencial nº 027/2022

A PREGOEIRA
GUANDU
A PREGOEIRADO
DOMUNICÍPIO
MUNICÍPIO DE
DE BAIXO
BAIXO GUANDU

O abaixo
assinado,
nana
qualidade
dederesponsável
responsável legal
Empresa................................................,
O abaixo
assinado,
qualidade
legal pela
pelaEmpresa................................................,
devidamente
nº..............., com
com sede
sede nana Rua/Av
Rua/Av................................,
................................, nº..........,
nº..........,
devidamenteinscrita
inscritanono CNPJ
CNPJ sob oo nº...............,
Bairro...................,
Cidade...........................
,UF.......,
DECLARA,
sob as
da lei,daque
plenamente
todas
Bairro...................,
Cidade...........................
,UF.......,
DECLARA,
sobpenas
as penas
lei,satisfaz
que satisfaz
plenamente
as todas
exigências
habilitatórias
previstasprevistas
no certame
epigrafado,
em obediência
ao disposto
no inciso
VII, doVII,
art.do
4º,art.
da
as exigências
habilitatórias
no certame
epigrafado,
em obediência
ao disposto
no inciso
Lei4º,
n° da
10.520/02.
Lei n° 10.520/02.

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
Assinatura Identificável
(nome
do
representante
legal
da
empresa devidamente
do contrato social)
(nome do representante legal da empresa devidamente
constituído doconstituído
contrato social)
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EDITAL
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Anexo V
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO
AOART.
INCISO
III LEI
DO N°
ART.
9° DA LEI N° 8.666/93
DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO
AO INCISO III DO
9° DA
8.666/93

Pregão Presencial nº 027/2022

Pregão Presencial nº 027/2022

A PREGOEIRA
DODO
MUNICÍPIO
A PREGOEIRA
MUNICÍPIODE
DEBAIXO
BAIXOGUANDU
GUANDU

O abaixo
assinado, na qualidade
na de responsável
qualidade
responsável
legal
pela
O abaixoassinado,
legal pela de
empresa.....................................................................................,
devidamente
inscrita no CNPJ
sobno
o nº...............
,com
empresa.....................................................................................,
devidamente
inscrita
CNPJ sob
o
sede
na Rua/Av,com
................................,
nº.........., Bairro...................,
UF.......,
DECLARA,sob
as
nº...............
sede na Rua/Av ................................,
nº.........., Cidade............,
Bairro...................,
Cidade............,
UF.......,
penalidades
da Lei,
nenhum dos
seus
sócios
e qualquer
dassócios
pessoas
por esses
para
acompanhar
o
DECLARA,sob
asque
penalidades
da Lei,
que
nenhum
dos seus
e qualquer
dasdesignados
pessoas por
esses
designados
certame,
encontra-se
ligado
a
qualquer
das
pessoas
mencionadas
no
inciso
III
do
art.
9°
da
Lei
n°
8.666/93,
por
para acompanhar o certame, encontra-se ligado a qualquer das pessoas mencionadas no inciso III do art. 9° da
parentesco com agentes públicos do órgão ou entre contratante até o terceiro grau.
Lei n° 8.666/93, por parentesco com agentes públicos do órgão ou entre contratante até o terceiro grau.

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo Vl
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE ENQUADRAMENTO
- MICROEMPRESA
OUDE
EMPRESA
PEQUENO PORTE
DECLARAÇÃO
DE ENQUADRAMENTO
- MICROEMPRESA
OU EMPRESA
PEQUENODE
PORTE

Pregão Presencial nº 027/2022

Pregão Presencial nº 027/2022

A PREGOEIRA
A PREGOEIRADO
DOMUNICÍPIO
MUNICÍPIODE
DE BAIXO
BAIXO GUANDU
GUANDU

O Oabaixo
qualidade deresponsável
deresponsávellegal
legalpelaempresa................................................,devidamente
pelaempresa................................................,devidamente
abaixoassinado,
assinado, na
na qualidade
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
...............................,com
sede
na
Rua/Av
nº.........., Bairro...................,
inscrita no CNPJ sob o nº ...............................,com sede ................................,
na Rua/Av ................................,
nº..........,
Cidade............,
UF.......,
DECLARA,sob
as
penalidades
da
Lei,
que
enquadra-se
como
MICROEMPRESA/EMPRESA
Bairro..................., Cidade............, UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, que enquadra-se como
DEMICROEMPRESA/EMPRESA
PEQUENO PORTE, nos termos
do inciso
I e IInos
do termos
art. 3º da
Complementar
e para fins de
DE PEQUENO
PORTE,
do Lei
inciso
I e II do art. nº
3º123/2006,
da Lei Complementar
nº
obtenção dos benefícios da referida Lei e suas alterações, não estar incurso em nenhuma das vedações do art. 3º, §
123/2006, e para fins de obtenção dos benefícios da referida Lei e suas alterações, não estar incurso em nenhuma
4º.
das vedações do art. 3º, §4º.

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo Vll
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Pregão Presencial nº 027/2022

Pregão Presencial nº 027/2022

A PREGOEIRA
DO MUNICÍPIO
DE BAIXO
GUANDU
A PREGOEIRA
DO MUNICÍPIO
DE BAIXO
GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa................................................,
O abaixo assinado, na qualidade deresponsável legal pelaempresa................................................,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ...............................................,com sede na Rua/Av ................................,
devidamente
inscritacidade............,
no CNPJ sob
o DECLARA,sob
nº ...............................................,com
sede naeletrônico
Rua/Av
nº..........,
bairro...................,
UF.......,
as penalidades da Lei, seu endereço
................................,
nº..........,
bairro...................,
cidade............,
UF.......,
DECLARA,sob
as
penalidades
da
oficial (e-mail)....................., telefone (fixo)...........................(celular)........................para notificar e receber decisões
Lei,
seu
endereço
eletrônico
oficial
(e-mail).....................,
telefone
proferidas no procedimento acima epigrafado , que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para
(fixo)...........................(celular)........................para
notificar e receber decisões proferidas no procedimento
contagem
de prazos.
acima epigrafado , que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos.

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
Assinatura(nome
Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo Vlll
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE ATENDIMENTO
AOART.
INCISO
V DO
27 DA LEI 8.666/93
DECLARAÇÃO
DE ATENDIMENTO
AO INCISO V DO
27 DA
LEI ART.
8.666/93

Pregão Presencial nº 027/2022

Pregão Presencial nº 027/2022

A PREGOEIRA
DO MUNICÍPIO
DE BAIXO
GUANDU
A PREGOEIRA
DO MUNICÍPIO
DE BAIXO
GUANDU

O abaixo
assinado,
na qualidade
de responsável
legal pela
O abaixo
assinado,
na qualidade
de responsável
legalempresa...............................................,
pela empresa...............................................,
devidamente
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº..............,com
Rua/Av ................................,
................................, nº..........,
nº..........,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº..............,com sede
sede na
na Rua/Av
b airro..................., cidade............, UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, para os fins do disposto no inciso
bairro..................., cidade............, UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, para os fins do disposto no
V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em
inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito)
trabalho noturno, perigoso ou insalubre emenores de 16 (dezesseis) anos.
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.
Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
Assinatura(nome
Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo IX
MODELO DE DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA
DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO
DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA
DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO
Pregão Presencial nº 027/2022
Pregão Presencial nº 027/2022
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
O
abaixo
assinado,
na
qualidade
de
responsável
legal
pela
empresa.............................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº........................................................, com sede na Rua/Av ................................, nº..........,
A PREGOEIRA
DO MUNICÍPIO
DE BAIXO GUANDU
Bairro...................,
Cidade.................................,
UF........................, DECLARA, sob as penas da Lei, de que
não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação, e que aceita todas as exigências do presente Edital,
bem como nos submete a todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela
empresa..............................................................................,
devidamente inscrita no CNPJ sob o
LOCAL E DATA
nº........................................................, com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro...................,
Cidade................................., UF........................, DECLARA, sob as penas da Lei, de que não existe fato
Assinaturaimpeditivo
Identificável
superveniente
à sua habilitação, e que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como nos
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
submete a todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO
MINUTA
ATA DE
DE PREÇOS N° ______/2022
MINUTA DE ATA DE REGISTRO
DEDE
PREÇOS
N° REGISTRO
______/2022
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, através da Unidade Gestora Secretaria
Municipal dePelo
Administração,
pessoa jurídica
de direitoDE
público
interno,
inscrito
no CNPJ
sob o nºGestora
__________,
com
presente instrumento
o MUNICÍPIO
BAIXO
GUANDU,
através
da Unidade
Secretaria
sede
na
___________,________
(nome
completo,
nacionalidade,
estado
civil,
profissão),
portador(a)
do
CPF
nº
Municipal de Administração, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº __________, com
__________,
residente nesta Cidade,
CONTRATANTE,
considerando
o julgamento
sede
na ___________,________
(nomedoravante
completo, denominado
nacionalidade,
estado civil, profissão),
portador(a)
do CPF da
nº
licitação na residente
modalidadenesta
Pregão
Presencial
nº ______2022,
sob o Sistema
de Registro
de Preços,
__________,
Cidade,
doravante
denominadoinstaurado
CONTRATANTE,
considerando
o julgamento
da
devidamente
homologado
pela autoridade
conforme
Processosob
nº o______/2022,
os
licitação
na modalidade
Pregão
Presencialcompetente
nº ______2022,
instaurado
Sistema de RESOLVE
Registro registrar
de Preços,
preços dos lotes/itens
listados
nesta Ata, da
empresa ____________,
inscrita
no CNPJ sob oRESOLVE
nº_______,registrar
com sede
devidamente
homologado
pela autoridade
competente
conforme Processo
nº ______/2022,
os
na Rua/Av._______,
nº_____,
Bairro
_________,
________-ES inscrita
, CEP.:no________,
ato denominada
preços
dos lotes/itens listados
nesta
Ata, da
empresa ____________,
CNPJ sob neste
o nº_______,
com sede
naDETENTORA,
Rua/Av._______,
nº_____,
, CEP.: ________,
ato por
denominada
representada
por Bairro
(indicar_________,
a condição ________-ES
jurídica do representante
perante a neste
empresa,
ex.sócio,
DETENTORA,
representada
por ________,
(indicar a (nome
condição
jurídica nacionalidade,
do representante
perante
a empresa,inscrito
por ex.sócio,
diretor, procurador,
etc), Sr.(a)
completo,
estado
civil, profissão),
no CPF
diretor,
etc), Sr.(a)
________,
nacionalidade,
estado civil,
profissão),
no CPF
sob oprocurador,
nº __________,
portador
da (nome
Carteiracompleto,
de Identidade
n° ________,
residente
e inscrito
domiciliada
na
sob
o nº __________,
portador
da _________Carteira de ES,
Identidade
n° as
________,
na ConvocaRua/Av.
Rua/Av._________,
Bairro
_______,
atendendo
condiçõesresidente
previstasenodomiciliada
Instrumento
_________,
Bairroas_______,
tório e mediante
cláusulas _________seguintes: ES, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e
mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente licitação é a formalização de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
1.1
- O destinada
objeto da apresente
licitação
a formalização
Registro
futura eElci
eventual
aquisição
ração
alimentação
de épeixes
presentesdena
lagoa de
do Preços
Parquepara
Municipal
Pereira,
atravésdeda
ração
destinada
a
alimentação
de
peixes
presentes
na
lagoa
do
Parque
Municipal
Elci
Pereira,
através
da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme relacionados no Anexo I do presente instrumento.
Secretaria
Municipal
de
Serviços
Urbanos,
conforme
relacionados
no
Anexo
I
do
presente
instrumento.
1.2 - Os quantitativos dos materiais foram mensurados de forma estimativa, ficando facultado a esta
Administração
adquiri-los
no todo foram
ou emmensurados
parte de acordo
comestimativa,
sua real necessidade,
semaque
a empresa
1.2
- Os quantitativos
dos materiais
de forma
ficando facultado
estacaiba
Administração
vencedorano
qualquer
indenização
quantitativos
nãoreal
requisitados.
adquiri-los
todo ou
em parte pelos
de acordo
com sua
necessidade, sem que caiba a empresa vencedora
qualquer indenização pelos quantitativos não requisitados.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1- A emissão da Autorização de Fornecimento constitui o instrumento de formalização do fornecimento dos
materiais,
pela DETENTORA.
2.1A emissão
da Autorização de Fornecimento constitui o instrumento de formalização do fornecimento dos
materiais, pela DETENTORA.
2.2- A Autorização de Fornecimento será emitida após a formalização da Solicitação de Fornecimento, pela
2.2secretaria
A Autorização
interessada,
de Fornecimento
discriminandoserá
a especificação
emitida após técnica,
a formalização
a quantidade
da Solicitação
e o valor
de Fornecimento,
unitário e totalpela
dos
secretaria
discriminando
a especificação
técnica, a quantidade e o valor unitário e total dos
respectivosinteressada,
itens, e o servidor
responsável
pela fiscalização.
respectivos itens, e o servidor responsável pela fiscalização.
2.3 - O objeto desta ata deverá ser entregue no almoxarifado vinculado a Secretaria Municipal de Administração,
2.3
- O objeto
desta
ataRodrigues
deverá ser
almoxarifado
vinculado
Secretaria CEP
Municipal
de Administração,
situado
na Rua
Álvaro
daentregue
Matta, n°no215,
Bairro Centro,
Baixo a
Guandu-ES,
29.730-000,
de segunda a
situado
na Rua
Matta,
n° 215, Bairro Centro, Baixo Guandu-ES, CEP 29.730-000, de segunda
sexta-feira,
dasÁlvaro
07h àsRodrigues
15h, tel.: da
(27)
3732-9028.
a sexta-feira, das 07h às 15h, tel.: (27) 3732-9028.
2.4 - O prazo de entrega será de 10(dez) dias initerruptos, contados a partir da data de recebimento da
2.4
- O prazo de
de Fornecimento
entrega será de
dias
initerruptos,
contados
a partir
data de Municipal
recebimento
da Autorização
Autorização
via10(dez)
endereço
eletrônico,
a ser
expedida
pelas da
Secretaria
de Administração.
de Fornecimento via endereço eletrônico, a ser expedida pelas Secretaria Municipal de Administração.
2.5 -As licitantes vencedoras dos lotes que se referem ao fornecimento de materiais, obrigatoriamente, deverão
2.5 - As licitantes vencedoras dos lotes que se referem ao fornecimento de materiais, obrigatoriamente, deverão
entregar, sob pena de rejeição dos mesmos no ato do recebimento:
entregar, sob pena de rejeição dos mesmos no ato do recebimento:
a) Produtos nas mesmas marcas indicadas nas propostas de preços vencedoras do certame;
a) Produtos nas mesmas marcas indicadas nas propostas de preços vencedoras do certame;
b) Produtos
queque
contenham
validade,
deverão
serser
entregue
com
90%
dodo
seu
prazo
a avencer,
b) Produtos
contenham
validade,
deverão
entregue
com
90%
seu
prazo
vencer,contado
contadodadadata
datade
entrega
no
almoxarifado;
de entrega no almoxarifado;
Produtosa serem
a serem
entregues
deverão
obedecer
rigorosamente
às normas
e especificações
constantes
c)c)Produtos
entregues
deverão
obedecer
rigorosamente
às normas
e especificações
constantes
neste neste
instrumento,
às
Normas
da
ANVISA
e
INMETRO,
conforme
especificação
e
necessidade
de
cada
um;
às normas
instrumento, às Normas da ANVISA e INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada um; às normas
internacionaisconsagradas,
consagradas,na
nafalta
faltadas
dasnormas
normasda
daABNT;
ABNT;eeàs
às prescrições
prescrições ee recomendações dos fabricantes.
internacionais
d) Produtos deverão ser entregues em embalagem original, sem avarias devidamente lacradas, devendo ser
identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa, sobre suas caraterísticas, quais
sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade, origem, entre outros.
2.6 - Todas as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos materiais serão por conta da
empresa vencedora.
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fabricantes.
2.7 - Orecomendações
recebimento dodos
objeto
desta licitação dar-se-á:
d) Produtos deverão
serrecebimento
entregues em
embalagem original, sem avarias devidamente lacradas, devendo ser
a) Provisoriamente,
no ato do
de materiais;
identificado com
precisas,
corretas,
claras, do
em recebimento
língua portuguesa,
sobreapós
suasa caraterísticas,
b) Definitivamente,
eminformações
até 03 (três)
dias úteis,
a contar
provisório,
verificação da
quaisquantidade
sejam: qualidade,
quantidade,
composição,
garantia,
prazo de validade, origem, entre outros.
qualidade,
e especificação
do objeto
e consequente
aceitação.
2.6Após
- Todas
as despesas
com transporte,
carregamento
e descarregamento
dos materiais serão por conta da
2.8o recebimento
provisório,
será efetuado
o recebimento
definitivo dos materiais.
empresa vencedora.
2.9 - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações técnicas do
2.7 - O
recebimento
desta licitação
dar-se-á:
objeto
licitado,
poderádoaobjeto
Administração
rejeitá-los,
integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa vencedora
a) Provisoriamente, no ato do recebimento de materiais;
a providenciar a substituição daqueles não aceitos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. O transporte e carregamento
b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da
dos materiais não aceitos serão de responsabilidade da empresa.
qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.
2.10
Somente
será aceitoprovisório,
pelo Almoxarifado,
as entregas
integraisdefinitivo
de acordo
o quantitativo total e
2.8-- Após
o recebimento
será efetuado
o recebimento
doscom
materiais.
especificações constantes das Autorizações de Fornecimento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
instrumento.
2.9 - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações técnicas do
objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa vencedora a
2.11
- As entregas
parciais serão
rejeitadas
ficarãono
disponíveis
retirada
pela
empresa
vencedora,
sob
providenciar
a substituição
daqueles
não eaceitos
prazo de para
05 (cinco)
dias
úteis.
O transporte
e carregamento
pena
sofrer as
sanções
instrumento.da empresa.
dos de
materiais
não
aceitosprevistas
serão deneste
responsabilidade
2.12
as despesas
de recolhimento
e transporte
materiais
e rejeitados
ficará acom
cargooda
DETENTORA.
2.10- Todas
- Somente
será aceito
pelo Almoxarifado,
asdos
entregas
integrais
de acordo
quantitativo
total e
especificações constantes das Autorizações de Fornecimento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
instrumento.
2.13
- Caso a DETENTORA se recuse a assinar a Autorização de Fornecimento ou se não dispuser de condições de
atender integralmente à necessidade da Administração, a mesma poderá ser expedida para as demais
2.11 - As entregas
parciais serão
ficarão
disponíveis
para retirada
pelade
empresa
vencedora,
sob penade
proponentes
que concordarem
emrejeitadas
fornecer e os
materiais,
observada
a ordem
classificação
do Registro
de
sofrer
as
sanções
previstas
neste
instrumento.
Preços.
2.12 - Todas
as despesas
recolhimento e transporte dos materiais e rejeitados ficará a cargo da DETENTORA.
CLÁUSULA
TERCEIRA
- DOS de
PREÇOS
2.13
a assinar
a Autorização
de Fornecimento
ou se não
dispuser
de condições
3.1
- Os- Caso
preçosa aDETENTORA
serem pagos se
sãorecuse
os definidos
no Anexo
I desta Ata,
e nele estão inclusos
todos
os custos,
dentre
de
atender
integralmente
à
necessidade
da
Administração,
a
mesma
poderá
ser
expedida
para
as demais e
eles, tributos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, materiais, mão de obra, embalagens
proponentes
que concordarem
fornecer os dos
materiais,
observada
a ordem demais
classificação
Registro
quaisquer
despesas
inerentes aoem
fornecimento
materiais,
não acarretando
nenhuma do
despesa
a de
esta
Preços.
Municipalidade.
3.2 - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quinta deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS
3.3 - A existência dos preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir, facultada a realização de licitações específicas ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hi3.1 - Os preços a serem pagos são os definidos no Anexo I desta Ata, e nele estão inclusos todos os custos,
póteses
previstas
na diretos
Lei Federal
nº. 8.666/93,
mediante
fundamentação,
assegurando-se
ao embalagens
beneficiário edo
dentre eles,
tributos
e indiretos,
encargos sociais,
seguros,
fretes, materiais,
mão de obra,
registro
a
preferência
de
fornecimento
em
igualdade
de
condições.
quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos materiais, não acarretando mais nenhuma despesa a esta
Municipalidade.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.2 - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quinta deste instrumento.
4.1 - O pagamento será realizado de acordo com a entrega, mediante a apresentação pela DETENTORA, da Nota
3.3 - A
registrados
não da
obrigará
a Administração
a firmar acompanhada
contratações que
poderãode
Fiscal,
aoexistência
Município dos
de preços
Baixo Guandu
através
unidade
gestora requisitante,
dos deles
documentos
advir,
facultada
a
realização
de
licitações
específicas
ou
a
contratação
direta
para
a
aquisição
pretendida
nas
regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, a saber:
hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do
a)Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b)Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
c)Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da
Empresa;
4.1
- O pagamento será realizado de acordo com a entrega, mediante a apresentação pela DETENTORA, da
d)Certidão
Negativa
ou Positiva
com Guandu
Efeito Negativa,
Fazenda Municipal
- Município
Nota Fiscal,
ao Município
de Baixo
através de
da débitos
unidadeperante
gestoraarequisitante,
acompanhada
dos Sede da
Empresa;
e)Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.

4.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela DETENTORA serão atestados pelo responsável pelo
recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 30
(trinta) dias ininterruptos após a respectiva apresentação.
4.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a DETENTORA obrigada a
indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.
Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000

23/28

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000027/2022
documentos
de regularidade
fiscal exigidos
para
a habilitação
licitatório,àsa obrigações
saber:
4.4 - Ocorrendo
erros na apresentação
das
Notas
Fiscais ou no
nosprocedimento
documentos relativos
a) Certidão Negativa
ou Positiva
com Efeito Negativa,
de para
débitos
relativos ficando
a Tributos
Federais eque
à Dívida
fiscais/trabalhistas,
será solicitada
a DETENTORA
providências
retificação,
estabelecido
o prazo
da União
unificando
Contribuições
Previdenciárias;
paraAtiva
pagamento
será
contado as
a partir
da data da
regularização da pendência.
Regularidade
peranteCNPJ
o Fundo
de Garantia
por Tempo de
4.5 -b)A Certificado
Nota Fiscal de
deverá
conter o mesmo
e razão
social apresentados
na Serviço
etapa de- FGTS;
Credenciamento e
c)
Certidão
Negativa
ou
Positiva
com
Efeito
Negativa,
de
débitos
perante
a
Fazenda
Estadual - Estado Sede
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
Empresa;
4.6 -da
Qualquer
alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
d)
Certidão
Negativa ou
Positiva
Efeito Negativa,
de débitos perante
a Fazenda
Municipal
- Município
registradas
no certame,
deverá
ser com
comunicado
o CONTRATANTE,
mediante
documentação
própria,
para
Sede
da
Empresa;
apreciação da autoridade competente.
Negativa
ou Certidão
com Efeito
Negativa, que
de débitos
perante
Justiça
dodevidos
Trabalho.
4.7 -e)O Certidão
CONTRATANTE
poderá
deduzirPositiva
do pagamento
importâncias
a qualquer
títuloa lhe
forem
pela
DETENTORA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
4.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela DETENTORA serão atestados pelo responsável pelo
4.8 - Para a efetivação do pagamento, a DETENTORA deverá manter as condições previstas no edital no que
recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 30
concerne a proposta de preço e a habilitação.
(trinta) dias ininterruptos após a respectiva apresentação.
4.9 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da
nº 8.666/93.
4.3Lei
- Os
pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a DETENTORA obrigada a
4.10-na
Nenhum
pagamento
será efetuado
à DETENTORA,
houverdapendência
liquidação
de obrigação
indicar
Nota Fiscal,
a Conta-Corrente
e Agência
Bancáriaenquanto
para emissão
respectivadeOrdem
Bancária.
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
4.44.11- Ocorrendo
erros
na apresentação
das Notas
Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
Não haverá,
sob hipótese
alguma, pagamento
antecipado.
fiscais/trabalhistas, será solicitada a DETENTORA providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo
para
pagamento
será contado
a partir daDOS
dataPREÇOS
da regularização
da pendência.
CLÁUSULA
QUINTA
- DA ALTERAÇÃO
REGISTRADOS
4.5 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
5.1- Quando
o preço de mercado
tornar-se
superior ao preço registrado nesta Ata, de forma a comprometer o
acolhidos
nos documentos
da fase de
Habilitação.
fornecimento/prestação do serviço nas condições anteriormente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte
4.6procedimento:
- Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas
no certame,
deverá protocolar
ser comunicado
o CONTRATANTE,
mediante
para
5.1.1 - Cabe
a DETENTORA
junto ao
Município de Baixo
Guandu,documentação
requerimento própria,
de reequilíbrio
apreciação
da
autoridade
competente.
econômico-financeiro de preços, devidamente justificado e instruído com notas fiscais relativas ao mês de
realização da licitação, bem como ao mês de protocolo do requerimento, capazes de evidenciar o surgimento de
4.7 - O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
onerosidade em relação às obrigações inicialmente assumidas, decorrente do aumento no custo do bem/serviço no
DETENTORA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
mercado atual, o qual será submetido à Assessoria Jurídica Municipal para fins de análise e manifestação quanto
dos requisitos
legais. a DETENTORA deverá manter as condições previstas no edital no que
4.8ao- atendimento
Para a efetivação
do pagamento,
5.2- Os apreços
resultantes
econômico-financeiro terão a sua validade vinculada ao prazo regular
concerne
proposta
de preçodoe reequilíbrio
a habilitação.
desta Ata de Registro.
4.95.3- Os
são fixos
irreajustáveis,
prejuízo
do disposto
no inciso II, alínea
"d", do
art. 65, da
É preços
vedado propostos
a DETENTORA
destae Ata
de Registrosem
de Preços
interromper
o fornecimento
do objeto
licitado,
Leienquanto
nº 8.666/93.
aguarda o trâmite do Requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, sob pena de aplicação das
sanções
estabelecidas
emserá
edital,
neste instrumento
e na legislação
4.10 - Nenhum pagamento
efetuado
à DETENTORA,
enquanto pertinente.
houver pendência de liquidação de obrigação
5.4Confirmada
a
veracidade
das
alegações
da
DETENTORA
e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro
4.11
Não haverá,
sobOficial
hipótese
pagamento
antecipado.
de -Preços
no Diário
dosalguma,
Municípios
do Espírito
Santo, para fins de validade do novo preço registrado.
5.5- No caso de indeferimento do requerimento, poderá o órgão gerenciador liberar a DETENTORA do
CLÁUSULA
QUINTA
- DA ALTERAÇÃO
PREÇOS REGISTRADOS
compromisso
assumido,
sem aplicação DOS
de penalidade,
mediante decisão devidamente fundamentada.
5.6- Sendo a DETENTORA liberada, poderá a Administração convocar as demais empresas classificadas,
5.1Quando ao ordem
preço classificatória,
de mercado tornar-se
ao preçodos
registrado
nesta Ata, de forma a comprometer o
respeitada
para fins superior
de renegociação
preços registrados.
fornecimento/prestação do serviço nas condições anteriormente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte
procedimento:
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1.1 - Cabe a DETENTORA protocolar junto ao Município de Baixo Guandu, requerimento de reequilíbrio
6.1 - As despesas de
inerentes
esta Ata correrão
à conta
das respectivas
dotações
do órgão
econômico-financeiro
preços,a devidamente
justificado
e instruído
com notas
fiscaisorçamentárias
relativas ao mês
de
gerenciador
e
dos
órgãos
participantes
e
serão
especificadas
ao
tempo
da
emissão
da
Solicitação
realização da licitação, bem como ao mês de protocolo do requerimento, capazes de evidenciar o surgimento dede
Fornecimento.
onerosidade
em relação às obrigações inicialmente assumidas, decorrente do aumento no custo do bem/serviço
no mercado atual, o qual será submetido à Assessoria Jurídica Municipal para fins de análise e manifestação
CLÁUSULA
SÉTIMA - DAS
OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA
quanto
ao atendimento
dos requisitos
legais.
5.27.1- Constituem
- Os preçosobrigações
resultantes
reequilíbrio econômico-financeiro
terão
a sua validade
vinculada
prazo de
regular
dado
DETENTORA,
dentre outras inerentes
ou decorrentes
desta
Ata de ao
Registro
Preços:
a)Entregar dos produtos, objeto da presente, no prazo e local definido nesta Ata de Registro de Preços;
b)Fornecer os objetos licitados em conformidade com as especificações técnicas definidas no Anexo I desta Ata;
c)Custear todas as despesas com transporte e entrega dos objetos licitados;
d)Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a entrega dos objetos licitados;
e)Responsabilizar-se pelos danos que causam ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a
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desta
Ata deda
Registro.
execução
presente Ata;
f) Comunicar por escrito ao órgão gerenciador, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha afetar os
5.3- É vedado a DETENTORA desta Ata de Registro de Preços interromper o fornecimento do objeto licitado,
prazos de entrega dos objetos licitados, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução desta Ata;
enquanto aguarda o trâmite do Requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, sob pena de aplicação das
g)Permitir que os materiais sejam fiscalizados no ato da sua entrega;
sanções estabelecidas em edital, neste instrumento e na legislação pertinente.
h)Substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, os objetos licitados que vierem a ser recusados por não
atenderem
as especificações
exigidas,
e qualidade;
5.4Confirmada
a veracidade técnicas
das alegações
daquantitativo
DETENTORA
e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o
i) Emitir Nota
Fiscal no ato da entrega
dos deverá
objetosser
licitado;
reequilíbrio
econômico-financeiro
requerido,
providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro
Manternodurante
toda a dos
execução
destado
Ata,
em compatibilidade
com
obrigações
aquipreço
assumidas,
todas as
dej)Preços
Diário Oficial
Municípios
Espírito
Santo, para fins
de as
validade
do novo
registrado.
condições de habilitação exigidas na licitação;
5.5No caso
de cumprimento
indeferimentodasdocláusulas
requerimento,
poderá
o órgão
gerenciador liberar a DETENTORA do
k) Zelar
pelo fiel
desta Ata
de Registro
de Preços.
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão devidamente fundamentada.
CLÁUSULA
- DAS OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE
5.6Sendo aOITAVA
DETENTORA
liberada, poderá
a Administração convocar as demais empresas classificadas,
respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados.
8.1- Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a)Efetuar os
pagamentos
na forma e condições
constantes nesta Ata;
CLÁUSULA
SEXTA
- DOS RECURSOS
FINANCEIROS
b)Acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos licitados, de acordo com a autorização de fornecimento,
à DETENTORA
ocorrências
que a seu
critériodas
exijam
medidas dotações
corretivas;orçamentárias do órgão
6.1comunicando
- As despesas
inerentes as
a esta
Ata correrão
à conta
respectivas
c)Proceder eà avaliação
do objeto
fornecido,e quanto
sua quantidade,
e especificações;
gerenciador
dos órgãos
participantes
serão àespecificadas
aoqualidade
tempo da
emissão da Solicitação de
d)Dar
o
devido
recebimento
ao
objeto
fornecido,
após
verificação
da
sua
quantidade,
qualidade e especificações;
Fornecimento.
e)Publicar o extrato desta Ata, na forma da Lei;
f) Fornecer,
mediante
solicitação
escrita daDA
DETENTORA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-los nos
CLÁUSULA
SÉTIMA
- DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATADA
casos omissos.
7.1- Constituem obrigações da DETENTORA, dentre outras inerentes ou decorrentes desta Ata de Registro de
Preços:
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
a) Entregar dos produtos, objeto da presente, no prazo e local definido nesta Ata de Registro de Preços;
os objetos
licitados
conformidade
no Anexo
I
9.1 -b)O Fornecer
prazo de vigência
desta
Ata deem
Registro
de Preçoscom
é deas12especificações
(doze) meses, técnicas
contados definidas
da data posterior
à de
Ata; no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.
sua desta
publicação
c) Custear todas as despesas com transporte e entrega dos objetos licitados;
d) Assumir
o ônus
pelos
custos diretos e indiretos que incidam sobre a entrega dos objetos licitados;
CLÁUSULA
DÉCIMA
- DAS
PENALIDADES
e) Responsabilizar-se pelos danos que causam ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo,
a execução
presente
10.1-durante
À DETENTORA
queda
não
cumprirAta;
as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes
f)
Comunicar
por
escrito
ao
órgão gerenciador, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha afetar
penalidades:
os prazos de entrega dos objetos licitados, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução
a)Multa;
desta Ata;
b) Rescisão
da Ata de Registro de Preços ou cancelamento da Autorização de Fornecimento;
g) Permitir que os materiais sejam fiscalizados no ato da sua entrega;
c)Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu e,
h) Substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, os objetos licitados que vierem a ser recusados por
d)Declaração de inidoneidade.
não atenderem as especificações técnicas exigidas, quantitativo e qualidade;
i) Emitir Nota Fiscal no ato da entrega dos objetos licitado;
10.2-j) Será
aplicada
multa
10%Ata,
(dezem
porcompatibilidade
cento) do valorcom
totalas
daobrigações
respectiva ordem
de
Manter
durante
todaindenizatória
a execuçãode
desta
aqui assumidas,
todas
fornecimento,
quando
a
DETENTORA:
as condições de habilitação exigidas na licitação;
a)Fornecer
materiais,
prestar osdas
serviços
em desacordo
com
as especificações
k) Zelaros
pelo
fiel cumprimento
cláusulas
desta Ata de
Registro
de Preços. constantes no presente
instrumento e/ou na autorização de fornecimento;
b)Causar embaraços
ou desatender
as determinações
da fiscalização;
CLÁUSULA
OITAVA - DAS
OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE
c)Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do
Órgão
Gerenciador;
8.1Constituem
obrigações do CONTRATANTE:
d)Cometer
quaisquer
infrações na
às forma
normase legais
federais,
estaduais
e municipais;
a) Efetuar
os pagamentos
condições
constantes
nesta
Ata;
e)Praticar,
por ação oue omissão,
qualquer
ato que,
porobjetos
culpa oulicitados,
dolo, venha
danos
a Administração
ou ade
b) Acompanhar
fiscalizar
a entrega
dos
decausar
acordo
com
a autorização
terceiros,
independentemente daà obrigação
da DETENTORA
emque
reparar
oscritério
danos exijam
causados.
fornecimento,comunicando
DETENTORA
as ocorrências
a seu
medidas corretivas;
f) Descumprir
quaisquer
obrigações
prevista
em edital
ouàneste
instrumento.
c) Proceder
à avaliação
do objeto
fornecido,
quanto
sua quantidade,
qualidade e especificações;
Dar o
devido arecebimento
ao de
objeto
fornecido,aceitá-la
após verificação
sua do
quantidade,
qualidade
g)Sed)recuse
a assinar
Ata, Autorização
Fornecimento
ou retirá-la da
dentro
prazo estabelecido
no e
especificações;
edital.
10.3- Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) da
respectiva Autorização de Fornecimento, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da mesma.
10.4- Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à DETENTORA a pena de suspensão do direito de licitar com o
Município de Baixo Guandu, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em função da
gravidade da falta cometida.
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Publicar
o extrato
desta
da Lei;
10.5-e)Quando
o objeto
desta
AtaAta,
nãona
forforma
entregue
e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua suspensão
Fornecer, e mediante
da entrega,
DETENTORA,
informações
adicionais,
dirimir
dúvidas
e
será f)
automática
perdurará solicitação
até que sejaescrita
feita sua
sem prejuízo
da aplicação
da multa
de 10%
(dez por
orientá-los
nos casos
omissos.
cento)
da respectiva
Autorização
de Fornecimento.
10.6- Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a DETENTORA, sem justa causa, não
CLÁUSULA
- DO PRAZO
DE VIGÊNCIA
DA ATA
cumprir asNONA
obrigações
assumidas,
praticando
falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo desta
Municipalidade, independentemente das demais sanções cabíveis.
9.1
- O prazo
desta será
Ata de
Registro
Preços éfundamentado,
de 12 (doze) meses,
contados
da data
posterior à de
10.7A penadedevigência
inidoneidade
aplicada
emdedespacho
assegurada
defesa
ao infrator,
sua
publicação
no
Diário
Oficial
dos
Municípios
do
Espírito
Santo,
vedada
a
sua
prorrogação.
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
10.8- Caso esta Municipalidade exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
CLÁUSULA
DÉCIMA
- DASaPENALIDADES
DETENTORA,
justificando
medida.
10.9- As multas aplicadas deverão ser recolhidas junto a Secretaria Municipal de Finanças, dentro do prazo
10.1
- À DETENTORA
que dias,
não cumprir
assumidas
ou preceitos legais,
serão aplicadas
improrrogável
de 30 (trinta)
contadosas
da obrigações
data da notificação,
independentemente
do julgamento
de pedidoasde
seguintes penalidades:
reconsideração do recurso.
a) Multa;
10.10- Poderá, ainda, a DETENTORA, a juízo do Órgão gerenciador, responder por perdas e danos,
b) Rescisão da Ata de Registro de Preços ou cancelamento da Autorização de Fornecimento;
independentemente das demais sanções previstas nesta Ata.
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu e,
d) Declaração de inidoneidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da respectiva ordem de
11.1- A DETENTORA
seu registro cancelado quando:
fornecimento,
quando aterá
DETENTORA:
a)Descumprir
as
disposições
da prestar
presente
de Registro
de Preços,
do as
edital
ou das leis aplicáveis
ao no
caso;
a) Fornecer os materiais,
osAta
serviços
em desacordo
com
especificações
constantes
presente
b)Não
aceitar
ou
retirar
a
Autorização
de
Fornecimento,
no
prazo
estabelecido
pela
Administração,
sem
instrumento e/ou na autorização de fornecimento;
justificativa
aceitável;
b) Causar
embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
c)Restar
frustrada aourenegociação
preços, seja
majoração
ou redução;
c) Transferir
ceder suas de
obrigações,
nopor
todo
ou em parte,
a terceiros, sem prévia autorização, por
d)Tiver
deferida
sua solicitação
de cancelamento;
escrito,
do Órgão
Gerenciador;
e) Estiver
presentes
razões de
interesse
público. legais federais, estaduais e municipais;
d) Cometer
quaisquer
infrações
às normas
e) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos a Administração
ou a- terceiros,
independentemente
da obrigação
da DETENTORA
em reparar
danoscausados.
11.1.1
O cancelamento
do registro
deverá ser
formalizado pela
parte os
interessada,
mediante decisão
f) Descumprir
quaisquer
obrigações
prevista
em editaldas
ou neste
instrumento.
fundamentada,
ressalvada,
em
qualquer caso,
a aplicação
sanções
definidas em lei.
Se recuse a assinar
Ata, Autorização
de Fornecimento
ou retirá-la
dentro do
prazo estabelecido
no
11.2-g)A DETENTORA
poderá asolicitar
a Administração,
medianteaceitá-la
requerimento
devidamente
instruído,
o
edital.
cancelamento
de seu registro na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
capaz de comprometer a perfeita execução desta Ata.
10.3
- Ocorrendo
atraso
na entrega
do objeto
contratado,
será aplicada
multa
de 0,3% (três
cento) da
11.2.1Conforme
recomende
a situação,
poderá
a Administração
realizar
as diligências
que décimos
entenderpor
necessárias
respectiva
Autorização
de
Fornecimento,
por
dia
de
atraso,
até
o
limite
de
20%
(vinte
por
cento)
sobre
o
valor
totalde
para a verificação da ocorrência do fato alegado pela DETENTORA como ensejadora da solicitação
dacancelamento.
mesma.
11.2.2O cancelamento
do presente
de preços,
se deferido,asomente
validadedo
após
a publicação
no
10.4
- Sem
prejuízo de outras
sanções,registro
aplicar-se-á
à DETENTORA
pena deterá
suspensão
direito
de licitar com
Diário
Oficial
dos
Municípios
do
Espírito
Santo,
sendo,
desta
forma,
vedada
a
interrupção
no
fornecimento
o Município de Baixo Guandu, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em funçãodo
cuja autorização
de fornecimento tenha sido despachada antes dessa data.
daobjeto
gravidade
da falta cometida.
10.5
- Quando
o objeto
desta AtaDOS
não PROCEDIMENTOS
for entregue e aceito
o vencimento do prazo
estipulado, a: sua suspensão
CLÁUSULA
DÉCIMA
SEGUNDADE até
ACOMPANHAMENTO
E FISCALIZAÇÃO
será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de10% (dez por
cento)
Autorização
de Fornecimento.
12.1- da
Osrespectiva
procedimentos
de acompanhamento
e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à perfeito
cumprimento deste instrumento, bem como das autorizações de fornecimento.
10.6 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a DETENTORA, sem justa causa, não
12.2- A as
execução
deste instrumento
acompanhada
e fiscalizada
de instrumentos
de controle,
cumprir
obrigações
assumidas, será
praticando
falta grave,
dolosaporoumeio
revestida
de má fé,
a juízo que
desta
compreendam
a
mensuração
dos
seguintes
aspectos,
quando
for
o
caso,
para
posterior
comprovação.
Municipalidade, independentemente das demais sanções cabíveis.
12.3- Os resultados alcançados em relação à DETENTORA, com verificação dos prazos, da execução e da
qualidade
dos produtos/serviços
10.7
- A pena
de inidoneidade demandados;
será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
ponderada
a natureza, adas
gravidade
falta e a decorrentes
extensão dodo
dano
efetivoinclusive
ou potencial.
12.4- O cumprimento
demais da
obrigações
contrato,
se a DETENTORA continua
mantendo em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
10.8
- Caso
esta Municipalidade exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
exigidas
na licitação.
DETENTORA,
a medida.de Preço, bem como os fiscais dos processos proveniente das solicitações de
12.5- O gestorjustificando
da Ata de Registro
fornecimento deve promover o registro de todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento dos serviços,
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme as previsões deste termo.
12.6- A fiscalização podera ser efetuada por meio fotográfico, emissão de relatório técnico, bem como a emissão
de notificação a DETENTORA.
12.7- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao órgao
gestor ou ao Secretário Municipal requisitante quando da solicitação de fornecimento, em tempo hábil para a
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10.9
- As multas
aplicadas
deverão ser recolhidas junto a Secretaria Municipal de Finanças, dentro do prazo
adoção
das medidas
convenientes.
improrrogável
de 30 (trinta)
dias, contados
da data
da notificação,
independentemente
do ejulgamento
pedido
12.8- A fiscalização
será exercida
no interesse
exclusivo
do Município
de Baixo Guandu
não exclui de
nem
reduzde
a
reconsideração
do recurso.
responsabilidade
da DETENTORA por qualquer irregularidade ou responsabilidade no cumprimento deste
instrumento desta Ata.
10.10 - Poderá, ainda, a DETENTORA, a juízo do Órgão gerenciador, responder por perdas e danos,
12.9- O servidor a ser designado como fiscal do processo de aquisição será indicado no ato da emissão da
independentemente das demais sanções previstas nesta Ata.
solicitação de Fornecimento pelo secretário responsável pela requisição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS
11.1 - A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:
13.1
Os casos omissos
serão resolvidos
de comum
acordo,
respeitadas
as disposições
dadas
Lei leis
nº 8.666/93
e suas
a)- Descumprir
as disposições
da presente
Ata de
Registro
de Preços,
do edital ou
aplicáveis
ao
alterações.
caso;
CLÁUSULA
QUARTAFORO
b) Não DÉCIMA
aceitar ou
retirar aDO
Autorização
de Fornecimento, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa
aceitável;
14.1Os Contratantes
elegem o Foro da Comarca de Baixo Guandu- ES, para dirimir as dúvidas que porventura
possam
advir frustrada
da presente
Ata de Registro
de Preços.
c) Restar
a renegociação
de preços,
seja por majoração ou redução;
14.2- Estando assim devidamente contratados firmam a presente Ata que é lavrada em 02 (duas) vias para um só
d) Tiver deferida sua solicitação de cancelamento;
fim e efeito.
e) Estiver
razões de interesse
público.
Baixo
Guandupresentes
- ES,___de___________de
2022.
11.1.1
- O cancelamento do registro
deverá ser formalizado pela parte interessada, mediante decisão
____________________
________________________________
fundamentada,
ressalvada, em qualquer caso, aDETENTORA
aplicação das sanções definidas em lei.
CONTRATANTE
11.2 - A DETENTORA poderá solicitar a Administração, mediante requerimento devidamente instruído, o
cancelamento de seu registro na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
capaz de comprometer a perfeita execução desta Ata.
11.2.1- Conforme recomende a situação, poderá a Administração realizar as diligências que entender necessárias
para a verificação da ocorrência do fato alegado pela DETENTORA como ensejadora da solicitação de
cancelamento.
11.2.2- O cancelamento do presente registro de preços, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento do
objeto cuja autorização de fornecimento tenha sido despachada antes dessa data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO :
12.1 - Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à perfeito
cumprimento deste instrumento, bem como das autorizações de fornecimento.
12.2 - A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso, para posterior comprovação.
12.3 - Os resultados alcançados em relação à DETENTORA, com verificação dos prazos, da execução e da
qualidade dos produtos/serviços demandados;
12.4 - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, inclusive se a DETENTORA continua
mantendo em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
12.5 - O gestor da Ata de Registro de Preço, bem como os fiscais dos processos proveniente das solicitações de
fornecimento deve promover o registro de todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento dos serviços,
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme as previsões deste termo.
12.6

- A fiscalização podera ser efetuada por meio fotográfico, emissão de relatório técnico, bem como a
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emissão de notificação a DETENTORA.
12.7 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao órgao
gestor ou ao Secretário Municipal requisitante quando da solicitação de fornecimento, em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
12.8 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município de Baixo Guandu e não exclui nem reduz a
responsabilidade da DETENTORA por qualquer irregularidade ou responsabilidade no cumprimento deste
instrumento desta Ata.
12.9 - O servidor a ser designado como fiscal do processo de aquisição será indicado no ato da emissão da
solicitação de Fornecimento pelo secretário responsável pela requisição.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS
13.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO
14.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Baixo Guandu- ES, para dirimir as dúvidas que porventura
possam advir da presente Ata de Registro de Preços.
14.2 - Estando assim devidamente contratados firmam a presente Ata que é lavrada em 02 (duas) vias para um só
fim e efeito.
Baixo Guandu - ES,___de___________de 2022.
____________________

________________________________

CONTRATANTE
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