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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2019_ 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, com sede na 
Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Edifício Millar, Acaiaca, Piúma-ES, realizará licitação 
na modalidade "Pregão Presencial" por LOTE ÚNICO, “Contratação de empresa 
especializada na Prestação de serviços em Gestão de Conteúdo Documental de todo o 
acervo processual físico arquivado e em trâmite, inclusive peças iniciais e intercorrentes, 
da Prefeitura Municipal de Piúma”, conforme especificação do Processo nº 6.910/2018 
devidamente aprovada pelo Chefe do Executivo. 
 

O Pregão será realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela em Decreto nº 
1.380/2018. 
 

Todos os procedimentos serão regidos pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/06, Lei Complementar n° 147/14, Lei Municipal 
2.234/2017, pelo Decreto Municipal n.º 896/2014, demais normas pertinentes e pelas condições 
estabelecidas no presente edital.  
 

1 – DO OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
1.1 – O objeto da presente licitação é a “Contratação de empresa especializada na Prestação 
de serviços em Gestão de Conteúdo Documental de todo o acervo processual físico 
arquivado e em trâmite, inclusive peças iniciais e intercorrentes, da Prefeitura Municipal 
de Piúma”, conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o 
presente Edital para todos os fins.  
 

1.2 – A entrega dos itens deste pregão serão conforme solicitação da Secretaria requisitante, 
devendo atender às condições estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento 
da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria requisitante. 
 

1.3 – Caberá a Secretaria requisitante, a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento 
do fornecimento referente ao objeto ora licitado. A fiscalização a que se refere este item não 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada por eventuais danos causados ao município 
de Piúma-ES ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de 
seus empregados ou prepostos. 
 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

2.1 – Modalidade: Pregão Presencial  
 

2.2 – Processo Administrativo nº 6.910/2018. 
 

2.3 – Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO. 
 

2.4 – Data e horário do credenciamento e entrega dos envelopes: De 09h às 09h15min do dia 
17 de janeiro de 2019. 
 

2.5 – Data e horário da abertura dos envelopes: De 09h15min do dia 17 de janeiro de 2019. 
 

2.6 – Local de realização do Pregão: Sala de Reuniões da Prefeitura, situada na Avenida Aníbal de 
Souza Gonçalves, nº 18, 4º andar, Edifício Millar, Acaiaca, Piúma-ES. 
 

3 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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3.1 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, ao Pregoeiro, responsável por esta 
licitação, preferencialmente no endereço eletrônico pregao@piuma.es.gov.br ou via 
requerimento escrito protocolado no Protocolo Geral do Município, até 02 dias úteis anterior à 
data da abertura fixada no item 2. 
 

4- DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
4.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação, na modalidade de Pregão 
Presencial, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
Secretaria Municipal 

de Administração 
Dotação 

Natureza de 
Despesa 

Ficha Fonte 

ADMINISTRAÇÃO 
000004001.0412200072.011 
 

33903900000 077 1001/1530 

 

5 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1 – Conforme previsto no art. 41 § 1º da Lei 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima para 
impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido 
até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da mesma lei. 
 
5.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura deste Pregão, sendo que 
o mesmo não terá efeito de recurso. 
 
5.3 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido. 
 
5.4 – Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
5.5 – As impugnações protocoladas intempestivamente e/ou enviadas por fax ou e-mail, não 
serão conhecidas. 
 

 6 – DA DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
6.1 – De 09h às 09h15min do dia 17 de janeiro de 2019 o Pregoeiro efetuará o 
credenciamento e receberá os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão, 
na sala de reuniões do PREGÃO, localizada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço 
informado no item 2.6. 
 
6.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido 
neste edital. 
 
6.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao 
Pregoeiro, devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social 
completa do proponente os seguintes dizeres: 
 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br
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ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL. 
MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019 
ABERTURA: 17/01/2019 

HORÁRIO: 09h 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
P/ HABILITAÇÃO. 

MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019 

ABERTURA: 17/01/2019 
HORÁRIO: 09h 

 
6.1.3 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 3) dando ciência 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada (em envelope 
separado da Proposta e Habilitação). 
 

7 – DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro(a), o proponente deverá apresentar: 
a) Cópia autenticada da cédula de identidade da pessoa credenciada pela licitante, que poderá 
ser autenticada, até às 09h do dia do Pregão, mediante a apresentação do documento original. 
b) Um representante munido de documento que o credencie à participação (Anexo 2), 
respondendo o mesmo pela representada (firma reconhecida em cartório do signatário do 
documento). 
c) Cópia autenticada de documento (apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social com seus termos aditivos ou contrato social consolidado, 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 item ‘b’ possui os devidos poderes da 
outorga citada. 
d) Declaração de que a empresa satisfaz plenamente as exigências habilitatórias, conforme 
modelo no Anexo 03. 
e) Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (Art. 42 a 45) os 
licitantes deverão comprovar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
apresentando a Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida no máximo 90 (noventa) dias 
anteriores a abertura do certame. 
 
7.2 – O não credenciamento por parte da licitante não é desclassificatório, apenas a impede de 
apresentar lances na sessão de disputa e manifestar interesse recursal. 
 
7.3 – O credenciamento será realizado no momento da entrega dos envelopes, no mesmo local 
da disputa de lances. 
 
7.4 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e 
sucessivos, bem como, para que possa manifestar o interesse recursal. 
 
7.5 – No credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro o mesmo 
documento de identidade previsto no instrumento procuratório (Anexo 02), o qual deverá 
constar a devida autorização para participar deste Pregão e a responder pelo proponente, 
inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar 
recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome 
do proponente. 
 
7.6 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao 
local, deverá comprovar que tem poderes de representatividade por meio da apresentação do 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de 
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seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas 
jurídicas, conforme o caso.  
 
7.7 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de nota ou pelo(a) Pregoeiro(a), como também pela Equipe de Apoio da 
PMP, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer previamente até às 09h do dia do Pregão. 
 
7.8 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início 
dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 
 
7.8.1 – No caso da não participação, o proponente deverá enviar a declaração de que trata o 
Anexo 03 em envelope devidamente lacrado, a ser entregue junto com os Envelopes n.º 01 e n.º 
02, com os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Piúma E.S - Pregão Presencial SRP n. 
001/2019, Envelope DECLARAÇÃO". 
 
7.9 – A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como 
documentos de identificação, devidamente autenticados pela Equipe de Pregão da PMP 
ou por cartório competente, na fase de credenciamento, isenta o licitante de apresentá-
los no Envelope n.º 02 – Habilitação. 
 

8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
8.1 – Às 09h15min do dia 17 de janeiro de 2019 será aberta a sessão pelo Pregoeiro na sala 
de reuniões do Pregão (presencial), localizada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço 
informado no item 2.6. 
 

9 - DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 

 
9.1 - As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 
60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de sua entrega e a ausência deste prazo na 
proposta, implicará em sua concordância tácita. Findo este prazo, ficam os participantes 
liberados dos compromissos assumidos. 
9.2 -  Caso o processo licitatório demore mais do que a validade das propostas para ser 
concluído é facultado ao licitante vencedor do certame, requerer a prorrogação da validade de 
sua proposta por no mínimo 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o período máximo 
descrito no item 9.1. 
9.2.1 - O requerimento deverá ser dirigido a(ao) Pregoeiro(a), que o autuará e fará constar nos 
autos do processo administrativo da licitação. 
9.2.2 - O prazo inicial da prorrogação da validade da proposta dar-se-á no dia subsequente ao 
seu vencimento. 
9.2.3 - O não encaminhamento da referida correspondência nesse sentido, será entendido como 
a não renovação da proposta, e consequente desistência da definitiva arrematação do bem 
objeto da licitação/modalidade Pregão Presencial, liberando a licitante de todas as suas 
obrigações e direitos decorrentes do certame. 
 
9.3 - As propostas apresentadas com prazo inferior a 60 (sessenta) dias serão 
desclassificadas pelo Pregoeiro(a). 
 

10 - DA PARTICIPAÇÃO 
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10.1 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
10.2 - As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado não sendo aceitas 
propostas de fornecimento de itens parciais do objeto. 
 
10.3 – não será permitida subcontratação de empresas.  
 
10.4 - Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob falência, 
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação.  
 
10.4.1 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá 
ser apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação 
judicial. 
 
10.5 - Não poderão participar do presente Pregão Presencial, as empresas das quais o(a) 
Servidor(a) Público(a) da Prefeitura de Piúma-ES seja gerente, acionista, controlador, 
responsável técnico ou subcontratado. 
 
10.6 - Também não poderão participar deste certame as empresas suspensas pelo Município de 
Piúma-ES, ou declaradas inidôneas por qualquer ente da Administração Pública, ou ainda, as 
enquadradas no Artigo 9º da Lei 8.666/93. 
 
10.7 - Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta. 
 
10.8 - Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas 
que tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) ou representantes legais 
comuns e as que dependam economicamente ou financeiramente de outra empresa ou a 
subsidiem. 
 
10.9 – Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 
 

10.9.1 – Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação 
constante deste instrumento e seus anexos; 

10.9.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 
 

11 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 
11.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, sua proposta e sua 
documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e 
rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com 
CNPJ) os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Piúma-ES” – PMP – Pregão Presencial 
SRP, nº 001/2019, Envelope nº 001 –“PROPOSTA COMERCIAL”; Envelope nº 002 – 
“HABILITAÇÃO". 
 
11.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações/documentos exigidos no 
item 12.1 deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os 
documentos/informações exigidos no item 13.1 deste Edital. 
 
11.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da PMP, hipótese em 
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que a autenticação deverá ocorrer previamente à entrega dos envelopes lacrados, ou por 
publicação Oficial. 
 

12 – DO ENVELOPE Nº 001 – PROPOSTA 

 
12.1 – A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a 
identificação da licitante (no mínimo: nome e CNPJ), datada, assinada por seu representante 
legal, em papel timbrado ou carimbada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter 
as seguintes informações: 
 
a) discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo 01, 
INCLUSIVE MARCA de todos os itens. 

a.1) No caso de fabricação própria, favor informar tal situação. 
 
b) validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da mesma; 
 
c) quantidade e preço unitário ofertado, devendo ser cotado em Real e com até duas casas 
decimais após a vírgula (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos de fornecimento, dentre eles, os 
encargos sociais, impostos, taxas, pedágio, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas 
de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto a ser 
entregue; 
 

c.1 - Ficarão cientes as a(s) empresa(s) vencedora(s) de que as propostas comerciais deverão 
ser atualizadas de acordo com o máximo estimado para cada item do Anexo 01 do Edital.  
 

12.1.1 – As propostas com valores superiores ao máximo estimado no Anexo 01 deste edital, 
considerando os valores unitários de cada item, serão DESCLASSIFICADAS. 
 
12.1.2 - A disputa será valor global por LOTE; mesmo sendo a disputa por “LOTE”, as 
propostas devem conter os valores unitários, no mínimo dentro da estimativa, conforme o 
Anexo I. 
 
12.3 – As propostas com valores superiores ao máximo estimado por LOTE serão 
desclassificadas. 
 
12.4 – A simples apresentação da proposta por si só implicará a plena aceitação por parte do 
licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 
 
12.5 – A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, as normas e 
exigências deste edital. 
 
12.6 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais 
licitantes, ou não previstas neste edital. 
 
12.7. – As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no 
Anexo 01, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do 
objeto. 
 
12.8 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item/lote. 
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12.9 – Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, 
reservando-se o Pregoeiro do certame, o direito de corrigi-los da forma seguinte: 
 
a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será 
retificado mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 
 
b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total 
proposto pelo corrigido. 

 
 

13 – DO ENVELOPE Nº 002 – HABILITAÇÃO 

 
Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO, os documentos abaixo 
enumerados: 
 
13.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de 
eleição de seus atuais administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria 
em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
e) Em caso de cooperativas, atas das Assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos 
em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício de mandato, com arquivamento na 
Junta Comercial ou Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ). 
 
f) Cédula de Identidade do representante legal da licitante (signatário da proposta), definido no 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. 
 
g) Declaração de empregado menor, conforme modelo descrito no Anexo 04. 
 
h) Declaração de inexistência de fatos supervenientes, conforme modelo descrito no Anexo 04. 
 
i) Declaração do licitante de que não tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de 
contratar com a Administração Pública do Município de Piúma-ES, conforme modelo descrito no 
Anexo 04. 
 
Observação: As declarações de que tratam as alíneas ‘g’, ‘h’ e ‘i’ do item 13.1 podem ser 
entregues em apenas um documento (conforme modelo do Anexo 04), ou individualmente. 
 
13.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 



 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar 
Piúma-ES – CEP. 29.285-000 

 
 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (Cartão 
CNPJ/MF); 
b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando os seguintes 
documentos, válidos na data de realização da licitação: 

b.1) Certidão de regularidade de débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;  

b.2) Certidão de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o licitante; 
b.3) Certidão de regularidade com a Fazenda do Município onde for sediado o licitante. 

c) Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com 
validade na data de realização da licitação. 
d) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão de regularidade de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
 
§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos 
neste Item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo 
para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
 
§2º. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige 
comprovação de regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para formalização da 
contratação, observadas as seguintes regras: 
 
I – A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição; 
 
II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado a critério da Administração por igual período, 
contados da apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa; 
 

III - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 

Observação: Serão aceitas certidões de regularidade fiscal positivas com efeitos de negativa. 
 

13.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Comprovação de aptidão para fornecer o objeto ora licitado, mediante apresentação de 
declaração firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que sendo clientes da licitante, 
atestem a capacidade da mesma para proceder ao fornecimento do objeto ora licitado, por meio 
da apresentação de atestado(s), devidamente assinado(s), carimbado(s) e, preferencialmente, 
em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço. 

b) Apresentar profissional, pertencente ao quadro técnico permanente da empresa, com curso 
superior em arquivologia, para atuar como responsável técnico na execução de serviços em 
Gestão Documental. 

b.1) Comprovação que a empresa de possuir em seu quadro permanente profissional (is) 
técnico responsável pela execução dos serviços: 



 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar 
Piúma-ES – CEP. 29.285-000 

 
 

 

b.1.a) A comprovação de que o profissional seja qualificado será feita através da 
apresentação da Cópia autenticada do Diploma reconhecido pelo MEC, ou Registro da 
DRT – Delegacia Regional do Trabalho; 
b.1.b) Comprovação de que o profissional faz efetivamente parte do quadro permanente 
da empresa será feita pela apresentação de cópia autenticada da ficha de registro de 
empregado com o respectivo carimbo do Ministério do Trabalho, ou do contrato de 
prestação de serviço ou cópia da Carteira de Trabalho, devidamente autenticada; 
b.1.c) Caso o responsável técnico seja sócio da empresa, deverá ser apresentada cópia do 
contrato social ou do estatuto da empresa, e sua última alteração; 

 
13.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a 
sessão de abertura da licitação.  
 
a.1) Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata contenha prazo de validade, prevalecerá 
o prazo de validade nela estipulado. 
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição ou por 
balancetes ou balanços provisórios. O balanço das empresas Sociedade Anônima ou por Ações, 
deverá ser apresentado em publicação no “Diário Oficial”, enquanto as demais deverão 
apresentar o balanço autenticado, certificado por contador registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, mencionando, expressamente o número do “Livro Diário” e folha em que cada 
balanço se acha regularmente transcrito. 
c) a comprovação da boa situação financeira da empresa será considerada através da verificação 
dos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e de Solvência Geral (SG), de acordo 
com as fórmulas e condições abaixo: 
 LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Exigível a 
Longo Prazo) =>1 
 LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) =>1 
 SG = (Ativo Geral) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) =>1 
c.1) As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um), em qualquer dos índices 
referidos na alínea ‘c’ deste item, quando de suas habilitações deverão  comprovar, considerados 
os riscos para a Administração, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por 
cento) do valor arrematado para este Pregão, na forma dos §§  2o e 3o,  do artigo 31, da Lei 
8.666/93, como exigência imprescindível para sua classificação podendo, ainda,  ser solicitada 
prestação de garantia na forma do  §1o, do art.  56, do mesmo diploma legal, para fins de 
contratação. 
 
d) Os índices relacionados acima serão apurados a partir do balanço patrimonial referido no 
item 13.4 alínea ‘b’. 
 
e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar balanços de 
constituição e balancetes do mês anterior ao da realização da presente licitação, autenticados 
por profissional credenciado. 
 
f) Toda a documentação para a habilitação e proposta comercial deverá ser apresentada em 
língua portuguesa, sendo admitido o recebimento de folhetos ou catálogos nos idiomas espanhol 
ou inglês, desde que devidamente traduzidos para o português por tradutor juramentado. 
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14 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 

 
14.1 – Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 
 
14.2 – O Pregoeiro, procederá à abertura do Envelope nº. 001 – PROPOSTA, julgando-as e 
classificando-as, POR LOTE, considerando para tanto, as disposições da Lei Federal nº. 
10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 
 
14.3 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou 
imponham condições, que se opuserem a qualquer dispositivo legal vigente, ou que consignarem 
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
 
14.4 – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 
10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer 
que sejam os preços oferecidos. 
 
14.5 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 14.4, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três) – a melhor proposta e mais duas, 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
  
14.6 – Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes 
classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 
14.7 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 
 
14.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
14.9 – O Pregoeiro durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais 
condições que julgar necessárias, a fim de por ordem ao certame. 
 
14.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  
 
14.11 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
14.12 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a 
etapa competitiva e ordenada às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR 
LOTE. 
 
14.13 – Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), 
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
14.14 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o 
atendimento as exigências habilitatórias previstas neste edital. 
 
14.15 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado(s) 
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POR ITEM o objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso. No caso em que a 
vencedora seja empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e haja 
problema na documentação de regularidade fiscal apresentada, serão dados 05 (cinco) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração pública, para que a mesma 
apresente sua regularização nos termos da Lei Complementar 123/06. 
 

14.16 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo 
motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. 
 

14.17 – A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o 
Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste 
edital ou que desabonem a idoneidade do proponente. 
   

14.18 – O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para 
atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos 
envelopes. 
 

15 – DOS RECURSOS 

 
15.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei 
Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade 
superior para decidir sobre o recurso proposto, o Exm° Prefeito Municipal. 
 
15.2 – Os recursos deverão observar os seguintes critérios: 
 
 a) após manifestar e motivar a intenção de recurso, na sessão de julgamento, o licitante terá 3 
(três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Recursos fora 
do prazo legal, não serão admitidos. 
 
b) os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura de Piúma-ES, sendo 
dirigidos ao Pregoeiro, devidamente fundamentados e acompanhados da documentação 
pertinente cabendo ao Pregoeiro reconsiderar ou não sua decisão, antes de submetê-lo ao 
Prefeito Municipal; 
 
 b.1) o signatário do recurso deverá comprovar e anexar junto ao recurso possuir poderes 
para sua interposição. 
  
c) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará na decadência desse 
direito. 
 

16 – DA HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO 

16.1 – O resultado de julgamento será submetido à autoridade competente para adjudicação e 
posterior homologação. 
 
16.2 – Homologada a licitação pela autoridade competente e publicado o seu resultado, a 
Secretaria solicitante, após a assinatura da Ata de Registro de Preços e sua devida publicação, 
emitirá, de acordo com suas necessidades, a Ordem de Serviços, visando à execução do objeto 
licitado. 
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16.3 - O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para confirmar o 
recebimento da Ordem de Serviços, que poderá ser enviada para o e-mail cadastrado pelo 
licitante ou Fax. A contagem de prazo terá início da data do envio da Ordem de Serviços pela 
Administração. 
 
16.3.1 - Caso o LICITANTE VENCEDOR retirar pessoalmente a Ordem de Serviços, o documento 
se dará como recebido na data da retirada. 
 
16.4 – Deverá ainda estar, o LICITANTE VENCEDOR, em dia com as mesmas entidades previstas 
no Item 13 deste Edital. 
 
16.5 – A recusa injustificada do LICITANTE VENCEDOR em assinar/receber a Ordem de Serviços 
ou de receber a mesma via e-mail ou Fax, dentro do prazo estabelecido o sujeitará, às 
penalidades previstas na Legislação Federal, bem como no Decreto Municipal nº 896/2014. 
 
16.6 – A Ordem de Serviços poderá ser cancelada pela Administração: 
a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das 
hipóteses contidas nos dispositivos previstos no inciso I do art. 79 da Lei Federal 8.666/93; 
b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE,  
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 

17 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 
17.1 - O fornecedor ou licitante que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, 
garantido o contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação; 
d) declaração de inidoneidade; 
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
17.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
17.2 – advertência – nos casos de: 
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 
 
17.3 – Multas – nos seguintes casos e percentuais: 
17.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na 
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite 
de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 
parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta) dias; 
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento 
do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” deste Item; 
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d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do 
contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 
e) 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de desistência da proposta, 
após ser declarado vencedor, sem motivo justo; 
f) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do 
contrato. 
17.3.2 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e 
a gravidade da falta cometida. 
17.3.3 - A sanção pecuniária prevista na alínea “d” do Item 17.3.1 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades. 
 
17.4 - Suspensão temporária de participação em licitação: 
17.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de 
licitações e de contratar com Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo 
com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 02 (dois) anos. 
 
17.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:  
17.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
17.6 - declaração de inidoneidade: 
17.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 17.4.1. 
20.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida. 
 
17.7 – As multas previstas no Item 17.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 
cobradas judicialmente, se for o caso. 
 
17.8 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 17.1, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 
 

18 – DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
18.1 – Após a homologação da presente licitação, será assinada Ata de Registro de Preços entre 
as partes, com validade de 12(doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no 
Diário Oficial ou instrumento equivalente, vedada a sua prorrogação. 
 
18.2 – A partir da convocação, que se dará por e-mail ou por Carta com AR - AVISO DE 
RECEBIMENTO, a proponente terá até 5 (cinco) dias úteis para assinar a Ata de Registro de 
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Preços, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 
18.3 – É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender à convocação 
para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido no item 18.2, e desde que o 
prazo de proposta esteja vigente, convocar outro licitante, desde que respeitada à ordem de 
classificação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita à negociação, assinar a 
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações 
legais. 
 
18.3.1 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata 
de registro de preços ou recusar-se a receber a ordem de fornecimento emitida pelo órgão 
requisitante do material, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e de contratar com o Município de Piúma, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e 
das demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 
8.666/93. 

Parágrafo único - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de 
preços apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento/serviço e como 
termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração. 
 
18.4 – Estimativa de quantidades: 
 
18.4.1 - A estimativa de consumo mínimo e máximo, bem como a quantidade mínima a ser 
cotada por cada licitante, obedecerá ao disposto no Termo de Referência. 
 
18.4.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações 
que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 
para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante 
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
 
18.5– Dos órgãos participantes do pregão para registro de preços: 
18.5.1 – A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, 
orientação e controle do presente sistema de registro de preços. 

18.6 – Da adesão à ata de registro de preço: 

18.6.1 - Fica facultada a adesão de outros órgãos ou entidades interessadas no presente sistema 
de registro de preços, durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador 
indicado no item 18.1.1.2 e mediante aceitação de fornecimento pelo licitante beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, tudo em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 23 e 
seguintes do Decreto Municipal nº. 896/2014 
 
18.6.2 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 
 
18.7 – Do cadastro de reserva: 
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18.7.1 – Será incluído, na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
18.7.2 – A habilitação dos fornecedores/prestadores de serviço que comporão o cadastro de 
reserva a que se refere o item 18.1.4.2 será efetuada nas seguintes hipóteses: 
a) quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições 
estabelecidos; 
b) quando ocorrer pelo fornecedor/prestador de serviço o descumprimento das condições 
estabelecidas na ata de registro de preços; 
c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou  
e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições 
estabelecidas no presente edital e seus anexos. 
 
19.2 – A PMP reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da 
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas. 
 
19.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados. 
 
19.4 – O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 
complementares, se julgar necessário. 
 
19.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, quando necessário, profissionais de 
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos 
licitantes, bem como qualquer outro servidor desta PMP. 
 
19.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei Federal nº 10.520/02 
e pela Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas 
vigentes. 
 
19.7 – O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 

 
19.8 – Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos 
interessados pelo telefone (28) 3520-1916, em dias úteis no horário de 08h às 18h, e-mail 
pregao@piuma.es.gov.br.   

 
19.9 – O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de 
almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
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19.10 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
19.11– Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 
 
ANEXO 01 – Termo de Referência; 
ANEXO 02 – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO 03 – Modelo de Declaração de Atendimento às Exigências Habilitatórias; 
ANEXO 04 – Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, Art. 7º, da Constituição 
Federal, Modelo de Declaração de Superveniência, Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO 05 – Minuta de Contrato – Para casos de aquisição de produtos com entrega parcelada 
ANEXO 06 - Minuta de Ata de Registro de Preços. 
ANEXO 07 – Planilha de Formação de Proposta Comercial 
 

 Piúma/ES, 04 de janeiro de 2019. 
 
 
 
Leônidas V. B. Figueiredo 
Pregoeiro – PMP  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar 
Piúma-ES – CEP. 29.285-000 

 
 

 

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Nº [00/AA] 008/2018 

  

DATA: 03/05/2018 

VALIDADE DESTE TERMO 

Este termo só terá validade se for acompanhado do pedido inicial para: 

- Contratação de Serviços comuns. 

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE 

Secretaria Municipal de Administração  

2 – DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços em Gestão de Conteúdo 
Documental de todo o acervo processual físico arquivado e em trâmite, inclusive peças 
iniciais e intercorrentes, da Prefeitura Municipal de Piúma.  

 Estão inclusos no objeto o fornecimento de todos os equipamentos, mobiliários e 
materiais necessários para suporte e completa execução dos serviços.  

3 – DA JUSTIFICATIVA  

A Secretaria Municipal de Administração tem a necessidade de buscas variadas aos 

arquivos da municipalidade, contudo, por razões de ordem diversas, vários desses 

arquivos não são encontrados e muitas vezes se extraviam. Ficou público através de 

matéria no ES TV 1° Edição1 do dia 21/12/2016, mostrando a forma como era gerida o 

arquivo municipal, tanto que o Ministério Público Estadual emitiu uma recomendação 

para que providencias fossem tomadas com urgência, sugerindo inclusive a criação de um 

arquivo público municipal. Noutro ponto, os arquivos existentes são inadmissíveis ante 

ao interesse público no arquivamento dos processos da Administração Municipal, visto as 

atuais condições físicas dos documentos existentes. Não só isto, mas a invariável 

necessidade de responder a diversas solicitações dos órgãos de controle em tempo 

determinado, em especial o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, o que tem 

prejudicado as soluções de casos que trouxeram possíveis prejuízos a Administração 

Municipal. Além das razões expostas, ainda vigora sobre os gestores, atuais e anteriores, a 

responsabilidade pela preservação do patrimônio e da documentação da municipalidade, 

e que atualmente se encontra em local inapropriado podendo trazer danos irreparáveis a 

atual gestão.  

Pelo exposto, outro caminho não há senão a otimização de tais serviços através de 

empresa especializada em Gestão Documental, pois somente novos métodos de arquivar 

os processos não cessariam uma futura desordem e desaparecimento dos procedimentos, 

assim, faz-se necessário ainda, o uso de novas tecnologias disponíveis no mercado a fim 

de proteger os processos e as informações tão necessárias da Administração Pública 

Municipal. Ressalta-se que tais procedimentos facilitarão as buscas aos processos 

administrativos, bem como, darão celeridade as respostas aos órgãos de controle.  

                                                 
1 http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/video-mostra-documentos-publicos-de-piuma-revirados-e-

espalhados-pelo-chao/5528929/. 
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Espera-se com a contratação dos serviços, que sejam organizados e custodiados 

corretamente todo o arquivo da Administração Municipal. 

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

000004001.0412200072.011 – 33903900000 – Fonte 1001/1530 – Ficha 0000077 

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A especificação dos serviços segue no Anexo I 

6 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão entregues no endereço da Prefeitura Municipal de Piúma, 
especificamente na Secretaria Municipal de Administração, conforme cronograma 
apresentado neste TR, sendo que os serviços serão realizados no prédio da Prefeitura 
Municipal ou em local disponibilizado pelo município.  
Ressalta-se que os serviços objetos deste Termo de Referência serão entregues à SEMAD 
e recebido por meio de seu fiscal de contrato.  

7 – DO PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A execução dos serviços terá início em até 15 (quinze) dias após o recebimento da Ordem 
de Serviços que será emitida pela secretaria requisitante. 

8 – DA GARANTIA 

Não aplicável. 

9 – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo estender-se por iguais 
e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, de acordo com o art. 57, inc. II, da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, por se tratar de serviços de natureza contínua. 

10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 A Contratada deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos 

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, 

na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Termo de Referência; 

 A conformidade dos equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços 

deverá ser verificada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e 

na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas;  

 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 

comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto 

nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou 

de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

 Caberá à Secretaria Municipal Administração avaliar os serviços prestados pela 
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contratada; 

 A fiscalização acompanhará a execução dos serviços, solucionando quaisquer 

casos concernentes a este, que forem de sua competência, levando ao 

conhecimento do responsável pela contratação. 

 

11 – DA ESTIMATIVA DE VALOR 

  O valor estimado será apurado no mapa de apuração de preço das cotações que deverão 

ser feitas com empresas do ramo de atividade. O levantamento do quantitativo a ser 

processado, se deu através de estudo feito pelo servidor que atua no setor de arquivo.  

12 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

Será utilizada a metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços, o 

cumprimento a todas as obrigações e especificações descritas neste Termo de Referência, 

durante a execução do contrato. Conforme o artigo 73 da Lei 8.666/93, executado o 

contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo servidor indicado como 

unidade fiscalizadora, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação. 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Executar fielmente o contrato a ser firmado, em conformidade com as cláusulas 

avençadas e normas vigentes de forma a cumprir exatamente o cronograma 

apresentados e proposto; 

b) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte dos fiscais de contrato 

prestando todos os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e lógica, 

atendendo prontamente às reclamações formuladas; 

c) Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização 

do contrato a ser firmado, cuidando imediatamente das providências necessárias para a 

correção, evitando repetição de fatos; 

d) Relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos 

serviços licitados; 

e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a Prefeitura Municipal de Piúma;  

f) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os 

seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com eles;  

g) É proibida, por parte da empresa, a contratação de servidor pertencente ao 

quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Piúma;  

h) Encaminhar, em até 02 (dois) dias relatório do andamento do serviço, sempre que 

for solicitado; 

i) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 

Prefeitura Municipal de Piúma ou do local onde será realizado o serviço, quando 

ocasionados pelos empregados da empresa durante a realização dos trabalhos; 

j) Manter seus empregados identificados por crachá e uniforme quando em 

trabalho, devendo substituí-los, imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes 

à boa ordem e às normas disciplinares;  
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k) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus 

empregados, quando da realização dos serviços;  

l) Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou 

impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessários para deliberação e 

mudança dos detalhes durante a fase de planejamento e execução;  

m) Manter em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com as 

exigências do Edital do certame, bem como todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo, durante a vigência contratual;  

n) Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, 

imediatamente após sua verificação;  

o) A empresa deverá indicar preposto responsável pela execução do contrato, aceito 

pela Administração, durante o período de vigência do contrato para representá-la sempre 

que for preciso;  

p) Manter por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre 

quaisquer dados que lhe sejam fornecidos; 

q) Cumprir com todos os prazos estabelecidos no Cronograma; 

r) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato a ser firmado; 

s) Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços 

contratados exclusivamente em seu próprio nome. 

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços licitados, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências convencionadas no contrato a ser 

firmado; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos, pertinentes aos serviços, que 

venham a ser solicitado pelo preposto da empresa; 

c) Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa 

desempenhar, por meio dos profissionais, os serviços dentro das normas do 

contrato a ser firmado; 

d) Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta licitação, sob o 

aspecto qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou 

desfazer quaisquer serviços que não estejam de acordo com as condições e 

exigências especificadas; 

e) Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

contratada, exigindo sua correção quando possível, no prazo máximo de 01 (um) 

dia, sob pena de aplicação de sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 

8.666/1993, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificados e aceitos; 

f) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da 

contratada que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza 

complicações para a supervisão e fiscalização, que adote postura inconveniente 

ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas; 

g) Solicitar em tempo hábil a substituição ou correção dos serviços ou equipamentos 

que não tenham sido considerados adequados; 
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h) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e acompanhar o andamento dos serviços 

da empresa; 

i) Não permitir que outrem execute os serviços objeto do presente termo, que se 

obrigou à contratada;  

j) Comunicar oficialmente à licitante vencedora toda e qualquer ocorrência 

relacionada com a execução do serviço e quaisquer falhas ocorridas, consideradas 

de natureza grave. 

15 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

16 – DO PAGAMENTO 

 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao Fiscal do Contrato ou do 

responsável pelo recebimento do Bem ou Serviço, quando Ordem de Serviço ou 

Fornecimento direta, que deverá receber o Bem ou Serviços nas condições aqui 

estabelecidas.  

 Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver; 

 A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em 

até 05 dias do atesto do recebimento;  

 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de 

Pedido de Pagamento;  

 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem 

bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para 

pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas no Edital; O pagamento, mediante a emissão de qualquer 

modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a CONTRATADA efetue a 

cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 

principalmente no que se refere às retenções tributárias; 

 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 

fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução 

Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN 

RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará sujeita à retenção 

de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução; 

 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para 

retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no 

subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua 

reapresentação; 

 O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas 

nacional, estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e 

CNDT); 

 A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento 

pela Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o 
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pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela; 

 Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser 

calculados com utilização da seguinte fórmula:  

EM = N x VP x I Onde: EM = Encargos moratórios; / N = Número de dias entre a 

data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; / VP = Valor da parcela 

a ser paga; / I = Índice de compensação financeira, assim apurado:  

I = (TX/100) /365 TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao 

Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

17 – DO SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de pregão 

específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 

Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

 A ata terá a vigência de 01 (um) ano; 

 Os quantitativos mínimos e máximos estão indicados no Anexo II; 

 O valor orçado se refere ao quantitativo máximo; 

 No orçamento, indicar o valor estimado pela quantidade máxima; 

 A Secretaria Municipal de Administração é a responsável pela gestão da Ata; 

 [ x ] será permitida a Adesão – [ ] – NÃO será permitida Adesão; 

 Será permitida até 05 (cinco) adesões.  

18 – DA MODALIDADE OU DISPENSA 

 [ x ] – PREGÃO PRESENCIAL COM SRP.  

 

Deverá ser utilizado Lote único, a ser apurado com base no percentual de desconto linear 

sobre a média estimada para cada item da planilha (Anexo I). 

 

19 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA 

 Apresentar profissional, pertencente ao quadro técnico permanente da empresa, com 

curso superior em arquivologia, para atuar como responsável técnico na execução de 

serviços em Gestão Documental; 

 

 Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público e/ou privado, que comprove(m) que a Licitante executou 

satisfatoriamente serviço de elaboração de instrumento arquivístico, 

organização e Tratamento de Documentos Físicos e Digitalização e 

Indexação de documentos, de natureza idêntica ou similar ao da presente 

licitação devendo o documento conter o nome e CNPJ, bem como a identificação 

do signatário, endereço completo e o telefone para contato do atestador.  

 

20 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES 

O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus 

termos e à proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a 

legislação aplicável à espécie; 

O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela CONTRATADA, sob a 
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inteira responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita e 

exclusiva fiscalização; 

No ato da emissão da “ORDEM DE SERVIÇOS” a Secretaria ou Unidade responsável pela 

demanda deverá atestar a compatibilidade do serviço solicitado com o serviço prestado; 

Competirá a CONTRATANTE proceder o acompanhamento da execução do contrato, na 

forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total 

ou parcial, da fiscalização não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na 

execução dos serviços; 

 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

LEONEL SILVEIRA ALPOHIM – MAT-7020 
 

FISCAIS DO CONTRATO 
 

JOÃO FRANCISCO DE ASSIS MITTRE – MAT – 7023 
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA – MAT – 7463 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

Compete à CONTRATADA a execução dos serviços em Gestão Documental, compreendendo a 

execução dos serviços de Elaboração do Plano de Classificação de Assuntos e da Tabela de 

Temporalidade de Documentos, Organização e tratamento de documentos físicos, Digitalização, 

Indexação de Documentos e Organização do Arquivo Permanente (Acervo Documental). 

 

1.1. ELABORAÇÃO DO PLANO INSTRUMENTO ARQUIVÍSTICO COM A CLASSIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTOS E DA TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS 

 

a) Plano de classificação de documentos - meio e fim  

O Plano de Classificação de Documentos é o instrumento, utilizado para classificar todo e 

qualquer documento de arquivo, produzido ou recebido, pelo órgão, no exercício de suas 

funções e atividades. Entende-se por classificação de documentos a sequência das operações 

técnicas, que visam a agrupar os documentos de arquivo, relacionando-os ao órgão produtor, à 

estrutura organizacional, à função, subfunção e atividade responsável por sua produção ou 

acumulação. 

b) Tabela de temporalidade de documentos - meio e fim  

 

A Tabela determina o prazo de guarda dos documentos no arquivo corrente, sua transferência 

ao arquivo intermediário, os critérios para Digitalização de Documentos, eliminação ou o 

recolhimento ao arquivo permanente.  
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Os documentos produzidos, organicamente, pelas instituições, no desenvolvimento das suas 

atividades e funções, possuem um ciclo vital próprio e devem ser controlados para evitar o 

acúmulo desnecessário de papéis e outros suportes informacionais, que prejudiquem a 

recuperação rápida das informações. A Tabela de Temporalidade de Documentos de arquivo é o 

instrumento técnico utilizado para o controle e acompanhamento do ciclo vital dos documentos.  

 

A avaliação consiste em identificar valores para os documentos, independentemente do seu 

suporte (papel, filme, fita magnética, disquete, disco ótico, cd, DVD, etc.), e analisar seu ciclo de 

vida, com vistas a estabelecer prazos para sua guarda ou eliminação, contribuindo para a 

racionalização dos arquivos e eficiência administrativa, bem como para a preservação do 

patrimônio documental.   

 

A Tabela de Temporalidade é o instrumento fundamental da avaliação, considerando que 

registra o ciclo de vida dos documentos. Nela devem constar os prazos de arquivamento dos 

documentos no Arquivo Corrente, de sua transferência ao Arquivo Intermediário e de sua 

destinação final, quando se determina sua eliminação ou recolhimento ao Arquivo Permanente. 

Também devem constar orientações quanto à digitalização de documentos que necessitem ser 

guardados por prazos muito longos, mas que não possuem valor permanente, ou orientações 

quanto à Compilação quando se tratar de Atos Normativos. 

 

Os trabalhos da elaboração da Tabela de Temporalidade de Documentos produzidos ou 

recebidos pela Prefeitura Municipal de Piúma deverão observar os princípios do conceito das 

três idades documentais, que definiu os parâmetros gerais para arquivamento e destinação dos 

documentos de arquivo. O conceito das três idades entende que os arquivos de uma organização 

podem ser divididos em três momentos: corrente, intermediário e permanente.   

 

A elaboração de uma Tabela de Temporalidade presume o conhecimento necessário da 

legislação brasileira, especialmente a seguinte:  

 

  Constituição Federal;  

  Código Civil Brasileiro, especificamente os artigos 161 a 179, que tratam da prescrição e 

decadência (Leis como as de nº 3.071 e 3.725 são fundamentais);  

  Código Tributário Nacional - que traz os prazos de imposto de renda e de documentos de 

interesse do fisco; 

  Código Comercial Brasileiro - que tem inúmeros dispositivos sobre prazos de prescrição;  

  Outras normas que dispões sobre: direito autoral, respeito à honra e à imagem das 

pessoas, sigilo etc.  

 

A metodologia para elaboração da Tabela de Temporalidade deverá fundamentar-se nas funções 

e atividades desempenhadas pela Prefeitura Municipal de Piúma, tomando-se por base o 

conteúdo da informação, contida nos documentos, pois somente desta maneira é possível 

realizar a análise e a seleção documental, com racionalidade e segurança.  

 

Na elaboração deverão ser feitos os seguintes procedimentos metodológicos:  
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 Levantamento de dados relativos às funções e atividades desenvolvidas na área de 

administração geral, bem como naquelas específicas do órgão (atividade-fim);  

 Definição dos conjuntos documentais;  

 Entrevistas com servidores responsáveis pelo planejamento e execução das atividades às 

quais se referem os conjuntos documentais definidos, obtendo informações referentes à 

vigência, à legislação que regula as atividades os prazos de prescrição, à existência de 

outras fontes recapitulativas, à frequência de uso dos documentos, e aos prazos de 

precaução, cuja necessidade é ditada pelas práticas administrativas;  

 Levantamento de informações sobre linha de pesquisa da história, com objetivo de 

orientar a identificação dos documentos de valor permanente;  

 

A Tabela de Temporalidade deverá conter os seguintes campos: 

 

 Assunto - neste campo deverá ser apresentado, o conjunto documental produzido e 

recebido, hierarquicamente distribuído, de acordo com as funções e atividades 

desempenhadas pela instituição e representados pelos códigos e títulos das classes e 

suas subdivisões;  

 

 Prazo de guarda - refere-se ao tempo necessário para arquivamento dos documentos nas 

fases corrente e intermediária, visando atender, exclusivamente, as necessidades da 

administração que os gerou, mencionado, preferencialmente, em anos. 

Excepcionalmente, pode ser expresso a partir de uma ação concreta, que deverá, 

necessariamente, ocorrer em relação a um determinado conjunto documental. 

Entretanto, deve ser objetivo e direto na definição da ação – exemplo: até aprovação das 

contas; até homologação da aposentadoria; e até quitação da dívida. O prazo estabelecido 

para a fase corrente relaciona-se ao período em que o documento é frequentemente 

consultado, exigindo sua permanência junto às unidades organizacionais. A fase 

intermediária relaciona-se ao período em que o documento ainda é necessário à 

administração, porém com menor frequência de uso, podendo ser transferido para 

depósito em outro local;  

 

 Destinação final - neste campo deverá ser registrada a destinação estabelecida que pode 

ser a eliminação, quando o documento não apresenta valor secundário (probatório ou 

informativo) ou a guarda permanente, quando as informações contidas no documento 

são consideradas importantes para fins de prova, informação e pesquisa;  

 

 Observações - neste campo deverão ser registradas informações complementares e 

justificativas, necessárias à correta aplicação da tabela. Incluem-se, ainda, orientações 

quanto à alteração do suporte da informação e aspectos elucidativos quanto à destinação 

dos documentos, segundo a particularidade dos conjuntos documentais avaliados. Neste 

campo deverá, também, ser preenchido com as referências legais (internas e externas) 

que fundamentaram os prazos de temporalidade e a destinação propostos.  

 

1.2. ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS 
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Todo o processo de gestão documental deverá ser gerenciado por um profissional de nível 

superior em arquivologia e deverá compreender:  

 

a) Triagem: Esta é a primeira etapa da organização, onde os documentos serão conferidos e 

separados de acordo com sua tipologia. A triagem será feita de forma manual pelos funcionários da 

CONTRATADA. Após, devidamente separados, os documentos serão encaminhados para a 

higienização. 

 

b) Higienização: Nesta etapa os documentos passarão por uma análise prévia pelos profissionais 

de higienização de documentos da CONTRATADA. Essa análise tem como objetivo verificar se o 

documento precisará de limpeza/higienização. Ao ser constatado que o documento possui 

qualquer tipo de material que venha prejudicar o resto do processo de organização e 

armazenamento, eles receberão o devido tratamento de higienização, que compreende à retirada 

da poeira e outros resíduos estranhos aos documentos por meio de técnicas adequadas de acordo 

com as normas que regem a conservação preventiva de acervo documental. 

 

c) Organização: Compreende nas tarefas de: 

 

 Separação dos documentos a serem eliminados verificando se cumpriram os prazos 

estabelecidos pela Tabela de Temporalidade para guarda nas fases corrente, 

intermediária. 

 Eliminação das cópias e vias cujo original ou um exemplar encontrem-se no mesmo 

conjunto ou dossiê. 

 Eliminação dos documentos cujas informações básicas possam ser recuperadas em 

outros documentos. 

 Elaboração de listagens dos documentos que serão eliminados, de acordo com a 

Resolução nº. 07, do CONARQ, de 20/05/97. 

 Classificação dos documentos, localizando a classe e subclasse em que o conteúdo 

informacional do documento se enquadra. 

 Ordenação dos documentos de acordo com os conjuntos documentais definidos na 

Tabela de Temporalidade. 

 Arquivamento dos documentos nas pastas, caixas de arquivo, armários ou estantes 

previamente identificados e organizados pelo código de classificação, de acordo com os 

critérios de ordenação definidos para cada tipologia documental. 

 

O expurgo depois de autorizado pela Prefeitura Municipal de Piúma, ficará a cargo da 

contratada, com a supervisão do Fiscal do Contrato. 

 

d) Identificação: Um funcionário da CONTRATADA montará a caixa, de acordo com seu limite de 

utilização e irá associá-la a uma etiqueta. Esta etiqueta será afixada na frente da própria caixa, 

garantido sua futura identificação, tanto no sistema gestor do acervo quanto fisicamente.  

 

1.3. DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Compete à CONTRATADA a execução do processo de digitalização dos documentos objeto do 

contrato, que deverá ser realizado em 01 fase (digitalização), se peças iniciais e intercorrentes, 
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ou 03 fases (preparação, digitalização e Conclusão), se acervo processual físico, conforme 

abaixo:  

 

1.3.1. Preparação: consiste na higienização e organização do material a ser digitalizado, bem 

como definição das técnicas para recuperar os documentos a serem digitalizados seguindo 

criteriosamente os seguintes passos:  

 

 Remoção do pó e demais sujidades a seco, utilizando-se de trinchas, escovas macias, 

pincel e flanelas de algodão.  

 Remoção dos corpos estranhos aos documentos, tais como: prendedores metálicos ou 

grampos, clips, insetos, e outros agentes que provocam a deterioração dos documentos. 

Em sendo constatada a existência de fita adesiva em uma das folhas, deve-se observar a 

sua finalidade e somente digitalizar a página após a reprodução do original por 

fotocópia. 

 Preparação dos documentos para o processo de digitalização, com a realização das 

tarefas tais como desencadernação, retirada de grampos, verificação de partes dobradas, 

amassadas, rasgadas e agrupamento destes. 

 Seleção das peças para digitalização e armazenamento em localização física adequada e 

previamente preparada para tal finalidade.  

 

1.3.2. Digitalização: deverá ocorrer na forma “capa a capa” (sem separação por “peças 

processuais”) observando rigorosamente as fases abaixo:  

 

 Digitalização dos documentos, que consiste na configuração do processo de digitalização 

(definição de parâmetros de cor (bitonal ou escala de cinza ou colorido, conforme 

originais), contraste, resolução, supressão de fundos (utilizando software apropriado) 

entre outros) e inserção dos lotes de documentos para leitura pelo scanner, gerando os 

arquivos de imagem no computador.  

 Tratamento de Imagens com correção (ajuste vertical, eliminação de sujeiras) e aplicação 

de filtros (contraste e clareamento) de forma a manter na imagem digitalizada plena 

fidelidade com o original, devendo a CONTRATADA digitalizar os documentos tantas 

vezes quantas bastem para atingir a fidelidade dos documentos originais apresentados 

pela CONTRATANTE, além de devolvê-los em seu fiel estado físico, tudo isso sem 

acréscimo no quantitativo diário produzido. No caso de folhas recicladas deverá a 

CONTRATADA utilizar-se de software com capacidade para eliminar/descartar/suprimir 

o fundo, como por exemplo o kofax. 

 Inserção de 01(um) índice de busca e localização da seguinte forma: numeração integral 

de cada processo, individualizados em pastas próprias. Tudo a ser definido até o 

momento da assinatura do contrato. 

 

1.3.3. Conclusão:  

 Restabelecimento da encadernação original do processo;  

 Conferência das páginas;  

 Conferência dos processos recebidos para digitalização;  

 Preparação dos documentos para devolução;  



 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar 
Piúma-ES – CEP. 29.285-000 

 
 

 

 

1.3.4. Do Relatório 

A CONTRATADA deverá emitir os relatórios considerando como “folha digitalizada” aquela que 

foi passível de indexação e digitalização no Sistema para Gerenciamento de Conteúdo 

Documental, a ser conferido pelos fiscais de contrato. 

 

1.3.5. Das Características Técnicas para Digitalização 

Os documentos deverão ser digitalizados e armazenados atendendo ao padrão no formato 

PDF/A – 1B(ISO 19005-1), com compressão de imagens TIFF tipo G4 ou superior com recurso 

PDF PESQUISÁVEL (que permita o reconhecimento de textos através de identificação de 

caracteres “OCR”). 

 

Os arquivos digitalizados devem guardar plena fidelidade com a imagem do original em papel de 

forma que não haja nenhuma mudança em seu formato, no tocante a layout, fontes, tamanhos, 

formatações, gráficos, fotos/imagens ou qualquer coisa que torne questionável a identidade 

entre o documento digitalizado e o original, nos termos da ANSI/AIIM MS44 R1993. 

 

Os arquivos PDF dos documentos digitalizados devem estar assinados digitalmente pela 

empresa, através da tecnologia de certificados digitais gerados no âmbito da ICP-Brasil. 

 

A qualidade da resolução padrão de digitalização das páginas deve ser definida pelo NTI. 

Atualmente, trabalha-se com 75 a 150 dpi (para as peças coloridas) e 300dpi (para as peças 

monocromáticas), devendo a contratada tomar todas as providências necessárias para atender a 

digitalização nesta resolução.  

 

Os nomes dos arquivos PDF’s gerados a partir da digitalização deverão seguir 02(dois) índices 

de busca e localização em função da data e numeração do documento, quais sejam:  

 

 Em função da numeração: cada arquivo gerado deverá seguir a numeração utilizada nos 

processos da PMP-Protocolo/Eletrônico para identificação, sem a utilização de pontos e 

traços e mantendo a totalidade de dígitos dele constantes com a barra na separação do 

ano (Ex: 0012/2014 ou 0012/14).  

 

Obs.: Nos casos de processos que excedam o limite de 3Mb ou que por qualquer outro 

motivo torne inviável que a digitalização seja feita em um único arquivo PDF, deverá a 

contratada se valer de programa que execute a subdivisão dos arquivos em anexos 

também limitados ao máximo de 3Mb. Esses arquivos deverão ser nomeados conforme a 

sequência numérica do processo acrescida de hífen seguido por três caracteres 

numéricos indicando a sequência lógica do volume processo. (ex: 0012/2014-001; 

0012/2014-002); 

 

 Em função da data: Os arquivos diários digitalizados deverão ser reunidos em uma pasta 

contendo todo o lote, a qual será nomeada com a data no formato DDMMAAAA, 

precedida das palavras digitalização lote em letras maiúsculas (ex: DIGITALIZAÇÃO 

LOTE DDMMAAAA).  
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A indexação dos documentos digitalizados deverá ser feita pela CONTRATADA, respeitando os 

procedimentos e sistemas contratados pela CONTRATANTE, devendo tais arquivos serem 

disponibilizados no site Oficial da Prefeitura Municipal de Piúma e no site da Controladoria Geral 

Municipal, através de links e sistemas próprios. 

 

O Sistema para Gerenciamento de Conteúdo Documental fará parte integral do objeto, com 

acesso restrito para os processos indexados e digitalizados e acesso livre para os Atos 

Normativos Compilados. 

 

2. DA META DE PRODUTIVIDADE 

A contratada deverá cumprir as metas de produtividade estabelecidas a seguir sob pena de 

descumprimento contratual, salvo se apresentar justificativa aceita pelo fiscal do contrato. 

 

 

LOTE Item Serviços 
Prazo de 

Execução 

 

L
O

T
E

  Ú
N

IC
O

 

  

1. Elaboração de Instrumentos Arquivísticos  

1.1 Elaboração do Plano de Classificação de Assuntos e 

da Tabela de Temporalidade de Documentos; 

02 (dois) 

meses 

2. Organização e Tratamento de Documentos 

Físicos 

 

2.1. Organização e Tratamento de Documentos Físicos 

finalizados e também produzidos durante a 

execução do contrato (intercorrentes); 

12 (doze) 

meses 

3. Digitalização e Indexação de Documentos  

3.1. Digitalização e Indexação de Documentos, incluindo 

os documentos arquivados durante a execução dos 

trabalhos. 

12 (doze) 

meses 

3.2 Implantação e Treinamento do Sistema para 

Gerenciamento de Conteúdo Documental. 

02 (dois) 

meses 

3.3 Licença de Uso e Suporte do Sistema para Gerenciamento 

de Conteúdo Documental – Administrador (Licença para 

12 meses) 

12 (doze) 

meses 

3.4 Hospedagem dos Sistemas e da Base de Dados – 250 

Gigabytes/mês) 

12 (doze) 

meses 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 Item Serviços 

 

Unidade Qtde. 

Mínima 

Qtde. 

Máxima 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

 

L
O

T
E

  Ú
N

IC
O

 

1. Elaboração de Instrumentos Arquivísticos      

1.1. Elaboração do Plano de Classificação de Assuntos e da Tabela de 

Temporalidade de Documentos 
Hora 75 150 

 

R$102,83 
R$15.425,00 

2. Organização e Tratamento de Documentos Físicos      

2.1. Organização e Tratamento de Documentos Físicos finalizados e 

também produzidos durante a execução do contrato 

(intercorrentes); 
Caixa Box 500 5.500 R$29,33 R$161.333,33 

3. Digitalização e Indexação de Documentos      

3.1. Digitalização e Indexação de Documentos, incluindo os 

documentos arquivados durante a execução dos trabalhos. 

 

Página 2.500 2.500.000 R$0,22 R$550.000,00 

3.2 Implantação e Treinamento do Sistema para Gerenciamento de 

Conteúdo Documental 

Hora 10 100  

R$110,83 
R$11.083,33 

3.3 Licença de Uso e Suporte do Sistema para Gerenciamento de 

Conteúdo Documental – Administrador (Licença para 12 meses) 

Licença  

(12 

meses) 

01 01  

R$18.100,00 R$18.100,00 

3.4 Hospedagem dos Sistemas e da Base de Dados – 250 

Gigabytes/mês)  

Mês 01 12  

R$691.66 R$8.300,00 

 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$764.241,66 

R$764.241,66(setecentos e sessenta e quatro mil e duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) 
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ANEXO 02 

 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2019 

 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro da PMP 
 
 
Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial Nº 001/2019. 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  vem pela presente, 
informar a Vossa Senhoria, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, Carteira(s) de identidade nº(s) 
_________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima 
citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, 
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 
 
 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa com firma reconhecida em Cartório) 

 
 
 
Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga. 
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ANEXO 03 

 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 

 
 
 MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro da PMP 
 
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão Presencial Nº 
001/2019. 
 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________ DECLARA, sob as 
penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as 
exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei Federal nº 
10.520/02. 
 
 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
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ANEXO 04 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 
 
 

Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro da PMP 
 
Referente: Declarações para participar do Pregão Presencial nº 001/2019. 
 
 
A empresa ________ (Nome da Empresa) _________, estabelecida à __________ (Endereço Completo) __________, devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis que: 
 
1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como, para os fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não empregamos menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes (    ). 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão em referência. 
 
3º) Inexiste fatos que venham declarar inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou que 
esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública do Município de Piúma-
ES. 
 
 

 
 

(Assinatura, Identificação do representante legal da empresa e da empresa) 
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ANEXO 05 

 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 

 
MINUTA DE CONTRATO PARA A MODALIDADE PREGÃO 

(APLICÁVEL SOMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM ENTREGA 
PARCELADA) 

 
CONTRATO Nº. ________/201__ 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019. 
PROCESSO N.º 6910/2018. 
 

O Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Aníbal de Souza 
Gonçalves, Acaiaca, cidade de Piúma/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. XXXXX, neste ato representado por seu 
representante legal, Sr. XXXX, casado, portador da Carteira de Identidade nº XXXXX e inscrito no C.P.F. sob nº XXXXX, 
residente e domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa __________ inscrita no 
CNPJ sob o nº ________, com sede na Rua: __________  Nº ______, Bairro ________, município de ____________, neste ato 
representado por seu representante legal o Sr. ___________, portador do R. G. nº. __________ e inscrito no CPF sob o nº. 
________, brasileiro, __________, empresário, residente e domiciliado a Rua: __________  Nº ______, Bairro ________, município 
de ____________,  e/ou a Sr. ___________, brasileiro,_________,inscrita no CPF sob nº __________doravante denominado 
CONTRATADA, ajustam o presente a Aquisição/Prestação de Serviços de _________________ – Secretaria de 
___________, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme os termos do Processo acima epigrafado, e de 
acordo com as Cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

1.1 – O objeto da presente licitação é a Aquisição/Prestação de Serviços de _________________ – Secretaria de 
___________, conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital para 
todos os fins.  
1.2 – A entrega será parcelada, conforme solicitação da (s) Secretaria (s) ________________, devendo ser efetuada em um 
prazo Máximo de até ________ dias ininterruptos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviços emitida 
pela Secretaria requisitante. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 – O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº. _______/201___, Processo 
Administrativo nº ______/201__, nos moldes da Lei Federal n° 10.520/02 e Lei Federal n° 8666/93. 

2.2 – Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas, que compõem 
o Pregão Presencial/Eletrônico nº _____/201___¸ completando o presente contrato para todos os fins de direito, 
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1 – O contrato terá vigência pelo período de ______ (_______) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado de acordo com os parágrafos do Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

4.1 – O prazo para entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviços emitida pela própria Secretaria, 
no prazo fixado no Item 1.2 da Cláusula Primeira. 
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4.2 – A Secretaria requisitante, será responsável pela gestão e fiscalização deste Contrato, em conjunto com o Fiscal 
do Contrato designado, a quem caberá aprovar os serviços a serem realizados, bem como atestar as notas fiscais, as 
quais deverão ser encaminhadas com todos os dados necessários. (SERVIÇOS). 
 

CLAUSULA QUINTA– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

5.1 – As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação na modalidade Pregão Presencial/Eletrônico 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Órgão Dotação 
Natureza de 

Despesa 
Ficha Fonte 

Secretaria ___________ 
(especificar) 

    

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR  

6.1 – O Município de Piúma/ES pagará a Contratada pela entrega do serviço o valor global de R$ ______ (____________), 
conforme relação de itens do Anexo I do Contrato. 

6.2 – No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação de serviços, dentre eles, direitos trabalhista, 
encargos sociais, seguros, frete, transporte, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros custos e benefícios, bem 
como demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado que porventura venham a incidir direta ou 
indiretamente sobre a prestação de serviços. 

CLAUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

7.1 – Os preços firmados entre os contratantes serão passiveis de reajustes após 01(um) ano de vigência do contrato 
administrativo, resguardando a revisão para manter o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente fundamentado.  

7.2 – Será adotado para reajustar os preços contratados o seguinte índice: IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo). 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1 - A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
 
b) Efetuar à Contratada o pagamento do preço ajustado no presente contrato; 

 
c) Designar Servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste contrato. 
 
8.2 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 

a) Fornecer o objeto desta licitação de acordo com o indicado na Ordem de Serviços e Termo de Referência. 
 

b) Cumprir o prazo de entrega conforme estabelecido no Edital. 

c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou prepostos durante o 
fornecimento do objeto licitado; responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 
patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
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d) Reparar os serviços que não forem realizados de acordo com as especificações do Termo de Referência, devendo 
fazê-lo no prazo determinado pela Secretaria Requisitante, sem ônus para o Município de Piúma. 

 

e) Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, transporte, frete, seguros, 
contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos 
demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a PMP. 

 

f) Executar os serviços objeto deste pregão, independente das quantidades solicitada, nos locais indicados pela 
Secretaria requisitante, dentro do prazo estipulado, sem custo adicional para o município.  

 

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários no 
fornecimento do objeto, nos limites estabelecidos pela Lei n. º 8.666/93. 

h) Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços do objeto deste Contrato, inclusive no que se referir à 
observância da legislação em vigor. 

i)  Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização. 

j) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

k) Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do recebimento da fatura. 

l) Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação trabalhista, inclusive em relação à 
higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção 
individual, no que couber, a todos os competentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo 
estejam envolvidos com o fornecimento. 

m) A eventual aceitação do objeto por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de 
quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em 
que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta da CONTRATADA. 

n) A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, compatíveis com o objeto 
deste Contrato, que ficará responsável para responder junto ao CONTRATANTE, acerca de quaisquer falhas ou 
dúvidas ocorridas durante a vigência do Contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se 
exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização. 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO  

9.1 - O pagamento será efetuado até o trigésimo dia contados do recebimento, que se dará de acordo com os termos 
deste edital, mediante a apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo (a) Fiscal do 
Contrato, acompanhadas dos respectivos documentos de regularidade fiscal (CND Federal, Estadual, Municipal da 
sede da empresa, INSS e FGTS) e trabalhista (CNDT).  
 

9.1.1 - Constatando o adquirente qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será devolvida ao 
Fornecedor para as devidas correções, não sendo devida, neste caso, correção sobre os valores, ficando estabelecido 
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
 

9.1.2 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações 
posteriores.  
 

9.1.3 - Para efeito de pagamento para objetos/serviços com entrega programada, a Contratada deverá apresentar 
junto com a nota fiscal o comprovante de entrega dos objetos/serviços, assinados por servidor da unidade da 
Prefeitura Municipal de Piúma. Este comprovante de entrega será emitido pelo servidor responsável pelo 
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recebimento dos objetos/serviços; a quantidade apresentada em nota fiscal deve ser correspondente aos 
comprovantes de entrega atestados pelo servidor da P.M.P. 
 

9.2 - A PMP poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela Contratada, em 
decorrência de inadimplemento contratual. 
 

9.3 - O pagamento das faturas somente será feito em depósito bancário, sendo expressamente vedada á contratada a 
cobrança ou desconto de duplicatas por meio de rede bancaria ou de terceiros. 
 

9.4 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas no Edital de Pregão 
Presencial/Eletrônica n° _______/201___ no que concerne a proposta e habilitação. 
 

9.5 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” 
pelo recolhimento de imposto naquela modalidade. 
Parágrafo único – Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas fiscais devidamente atestada 
pela (s) Secretária (s) requisitante (s), juntamente com o atesto do servidor Sr._______________, designado pela 
Secretaria para fiscal do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 

10.1 – À Contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o contraditório e a ampla 
defesa, está sujeito às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação; 
d) declaração de inidoneidade; 
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 

10.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a da 
alínea “b”, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
10.2 – advertência – nos casos de: 
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 
 

10.3 – Multas – nos seguintes casos e percentuais: 
10.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega ou execução do 
contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) 
dias de atraso; 
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, 
e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, 
sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” deste Item; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato. 
 

10.3.2 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida. 
 

10.4 - Suspensão temporária de participação em licitação: 
10.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de contratar com 
Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado 
o limite de 02 (dois) anos. 
 

10.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:  
10.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
especificamente nas hipóteses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
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certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 

10.6 - declaração de inidoneidade: 

10.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 10.4.1. 
10.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função 

da natureza e gravidade da falta cometida. 

10.7 – As multas previstas no Item 10.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 
judicialmente, se for o caso. 
 

10.8 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato: 
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;  
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
 

c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;  
 

d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores;  
 

e) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da 
CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato; 
 

f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (recuperação judicial ou extrajudicial); 
 

g) a dissolução da sociedade; 
 

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução 
deste contrato; 
 

i) razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este 
contrato;  
 

j) a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial atualizado do 
contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas partes, por meio de 
instrumento hábil.  
 

k) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do fornecimento do 
objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado, à 
CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 
 

l) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato; 
 

m) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

11.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para CONTRATANTE; 
c) judicial, nos termos da legislação processual. 
 

11.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS  
 

12.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, nos termos do Art. 
109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço 
mencionado neste Contrato.  
 

12.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem: 
12.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, nos casos de: 
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária. 
 

b) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 
12.2.2 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas 
hipóteses não previstas no Item anterior. 
 
12.2.3 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaração de 
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisão. 
12.3 – A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por notificação pessoal ou por 
correspondência com aviso de recebimento, e por Diário Oficial, no caso de não ser possível localizar a Contratada. 
 

12.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo. 
 

12.5 – A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente, sendo os eventuais recursos delas 
decorrentes dirigidos à própria autoridade competente, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para decisão do Prefeito Municipal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO 
13.1 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem 
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 
benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto 
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e 
colaboradores ajam da mesma forma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
14.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação oficial do extrato deste contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Piúma-ES.  
15.2 - Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente contrato, em 03 (três) 
vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.  
 
Piúma - ES, ..... de ........... de 201___. 

 
______________________ 

Prefeito(a) de Piúma 
CONTRATANTE 

 

 
_____________________ 

CONTRATADA 

Testemunhas: 
Nome ______________________________________________  
Nº CPF ou RG________________________________________ 

Nome ______________________________________________  
Nº CPF ou RG________________________________________ 
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ANEXO 06 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2019 
PROCESSO N.º 6.910/2018 
 

Validade 12(doze) meses  
 

Pelo presente instrumento, MUNICÍPIO DE PIÚMA, ES, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, órgão da 
Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.165.695/0001-18, com sede na Av. Aníbal 
de Souza Gonçalves, nº 18, Acaiaca, Piúma/ES, CEP nº 29.285-000, representada legalmente pelo seu  Prefeito 
Municipal, ________(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)_________, CPF/MF no ________________, residente e 
domiciliado ________(endereço completo)________, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº. ............, publicada na imprensa oficial do dia ___/___/___, e homologada pelo 
Ordenador de Despesas, Sr. ________________, Prefeito Municipal, resolve REGISTRAR OS PREÇOS oferecidos pelas 
empresas, __________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________, com sede na ______________________, CEP __________, no 
Município de _________, neste ato representada pelo(a) Sr (a). _______________________, portador (a) da Cédula de 
Identidade nº ____________ e CPF nº ____________, cuja proposta foi classificada em _________ lugar no certame, nas 
quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas 
no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 
10.520/2002, pelo Decreto Municipal no 896/2014, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e em 
conformidade com as disposições a seguir. 
 

Cláusula Primeira – Do Objeto 
 

1.1 - A presente Ata tem por objetivo assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de 
Piúma/ES e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão para Registro de Preços n.º ______/_______, 
cujo objeto é ____________________________________, conforme descrito em Anexo I, do referido Pregão. 
 

Cláusula Segunda – Da validade da Ata 
 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de ______ (______) meses, contada a partir de sua assinatura. 
 

2.2 - Durante prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura de Piúma/ES não será obrigada a firmar 
as contratações que dela poderão advir, facultando a realização de licitação específica para a aquisição/ prestação de 
serviço pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência da aquisição/prestação de serviço em 
igualdade de condições. 
 

2.3 - A Ata poderá ser aditada nos termos do art. 13, §3º do Decreto Municipal no 896/2014. 
 

Cláusula Terceira – Da utilização da Ata de Registro de Preços 
 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por toda a Administração Pública, desde que autorizados 
pelo Município de Piúma/ES, em procedimento próprio. 
 

3.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nesta 
Ata. 
 

3.3 - Em cada solicitação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições 
constantes do Edital referente à mesma. 
 

Cláusula Quarta – Da classificação das Propostas 
 

4.1 - A relação do(s) item(ns) lote (s) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do melhor lance, a(s) qual(is) 
terá(ao) preferência de contratação. 
 

Cláusula Quinta – Do local, prazo de entrega e fiscalização 
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5.1 – A entrega dos produtos/serviços licitados, será de acordo com a solicitação da Secretaria, devendo ocorrer no 
prazo máximo de até 10(dez) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Ordem de Serviços. 
 

5.2 – Só será considerado como entrega definitiva dos produtos, após análise prévia da Fiscalização do Contrato, que 
deverá realizar o aceite definitivo ou recusa do bem/serviço no ato da entrega ao Setor. 
 

5.2.1 – Estando o bem/serviço em desacordo com as especificações do edital, apresentarem qualidade duvidosa ou 
defeitos de fabricação e/ou confecção, os mesmos serão recusados, cabendo ao Fornecedor recolher e substituir os 
produtos, ou refazer os serviços, em prazo não superior ao estabelecido na cláusula 5.1. 
 

5.3 – A Secretaria __________________ será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento solicitado.  
 

5.4 – A fiscalização a que se refere a cláusula 5.3 não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por 
eventuais danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou propostos. 
 

Cláusula Sexta – Do pagamento 
 

6.1 - Em todos as aquisições/serviços, o pagamento será feito de acordo com o previsto no Edital de Licitação que 
originou esta Ata de Registro de Preços. 
 

6.2 - Para fins de pagamento a Nota Fiscal deverá ser encaminhada à Secretaria responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do fornecimento/serviço, a qual procederá o aceite e atestará o documento. 
 

Cláusula Sétima – Das sanções administrativas 
 

7.1 – À Contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o contraditório e a ampla 
defesa, está sujeito às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação; 
d) declaração de inidoneidade; 
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 

7.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a da 
alínea “b”, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

7.2 – advertência – nos casos de: 
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 
 

7.3 – Multas – nos seguintes casos e percentuais: 
7.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega ou execução do 
contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) 
dias de atraso; 
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, 
e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, 
sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” deste Item; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato. 
 

7.3.2 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida. 
 

7.4 - Suspensão temporária de participação em licitação: 
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7.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de contratar com 
Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado 
o limite de 02 (dois) anos. 
 
7.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:  
7.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
especificamente nas hipóteses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
7.6 - declaração de inidoneidade: 
7.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 7.4.1. 
7.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função da 
natureza e gravidade da falta cometida. 
 
7.7 – As multas previstas no Item 7.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, 
se for o caso. 
 
7.8 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 7.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
7.9 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a 
ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

 
a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o 
licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 
 
b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no 
mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se 
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 
 
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na 
hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os 
casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 
 
d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no 
curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 
 
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do 
certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do 
licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do 
Município de Piúma, devendo no prazo máximo de 15 (quinze) dias submeter o parecer para decisão pelo Prefeito 
Municipal. 
 
7.10 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser 
cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente 
executadas do contrato; 
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7.11 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, 
os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada; 
 
7.12 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do 
licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
 

Cláusula Oitava – Do cancelamento da Ata de Registro de Preços 

 
8.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 
 
8.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 
 
a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado; 
 
d) Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 
 
e) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art.87 da Lei Federal nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei 
Federal nº 10.520, de 2002. 
 
8.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso 
fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de 
Preços. 
 
8.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, 
será formalizado por decisão da autoridade competente. 
 
8.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando 
motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula 
sétima deste instrumento. 
 
8.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de 
correspondência, com aviso de recebimento. 
 
8.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através 
de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente 
ao da publicação. 
 
8.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação 
e decisão da Administração. 
 

Cláusula Nona – Da autorização para aquisição e emissão das autorizações de fornecimento 

 
9.1 - O fornecimento/serviço, objeto da presente Ata de Registro de Preços, será autorizado, caso a caso, pelo 
Ordenador de Despesas do Município de Piúma/ES. 
 
9.2 - A solicitação das ordens de autorizações de fornecimento ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente 
autorizados pelo órgão requisitante. 
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9.3 - O gerenciamento das autorizações de fornecimento caberá à Secretaria _____________________. 

Cláusula Décima – Das previsões orçamentárias 

10.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a esta Ata de Registro de Preços estão previstos 
no Orçamento correrão às seguintes contas: 
 

Órgão Dotação 
Natureza de 

Despesa 
Ficha Fonte 

Secretaria ___________ 
(especificar) 

    

 

Cláusula Décima Primeira – Dos recursos 

11.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, nos termos do Art. 
109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço 
mencionado neste Contrato.  
 
11.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem: 
 
11.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, nos casos de: 
 
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária. 
 
b) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 
 

11.2.2 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas 
hipóteses não previstas no Item anterior. 
 

11.2.3 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaração de 
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisão. 
 

11.3 – A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por notificação pessoal ou por 
correspondência com aviso de recebimento, e por Diário Oficial, no caso de não ser possível localizar a Contratada. 
 

11.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo. 
 

11.5 – A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente, sendo os eventuais recursos delas 
decorrentes dirigidos à própria autoridade competente, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para decisão do Prefeito Municipal. 
 

Cláusula Décima Segunda – Do foro 

12.1 - Fica eleito o foro de Piúma, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda 
direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, 
para que produza seus efeitos legais. 
 
Piúma, ____ de __________ de ______. 

______________________ 
xxxxxxxxxx 

Prefeito(a) de Piúma 
CONTRATANTE 

 

_____________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
Nome _________________________________________________  
Nº CPF ou RG________________________________________ 

Nome _________________________________________________  
Nº CPF ou RG________________________________________ 
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ANEXO 07 – MODELO PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 
 
 

 Item Serviços 

 

Unidade Marca Qtde. 

Máxima 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

 

L
O

T
E

  Ú
N

IC
O

 

1. Elaboração de Instrumentos 

Arquivísticos 

    
 

1.1. Elaboração do Plano de Classificação de 

Assuntos e da Tabela de Temporalidade de 

Documentos 

Hora 

 

150 

 

R$ ..... R$ ..... 

2. Organização e Tratamento de 

Documentos Físicos 

    
 

2.1. Organização e Tratamento de Documentos 

Físicos finalizados e também produzidos 

durante a execução do contrato 

(intercorrentes); 

Caixa 

Box 

 

5.500 R$ .... R$ ..... 

3. Digitalização e Indexação de 

Documentos 

    
 

3.1. Digitalização e Indexação de Documentos, 

incluindo os documentos arquivados 

durante a execução dos trabalhos. 

 

Página 

 

2.500.000 R$ ..... R$ ..... 

3.2 Implantação e Treinamento do Sistema 

para Gerenciamento de Conteúdo 

Documental 

Hora  100  

R$ ...... R$ ..... 

3.3 Licença de Uso e Suporte do Sistema para 

Gerenciamento de Conteúdo Documental – 

Administrador (Licença para 12 meses) 

Licença  

(12 

meses) 

 01  

R$ ..... R$ ..... 

3.4 Hospedagem dos Sistemas e da Base de 

Dados – 250 Gigabytes/mês)  

Mês  12  

R$ ...... R$ ..... 

 
VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS .............................................................................................          R$ ...... 

 
Valor Total do Lote proposto por extenso: _____________________________________________________________ 
 
Obs.: Os valores unitários e totais de cada item que compõem a tabela de proposta poderão ser 
preenchidos somente em algarismo dentro da tabela.  
 
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias): ________________________________________________________ 
       
DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de 
lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços 
objeto desta proposta. 
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Razão Social:_____________________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço:________________________________________________________________________________________________________ 
Telefones: ___________________________________________________________________ FAX: ______________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________________________________________________ 
Banco: ___________________________________ Agência: _______________________ Conta: ______________________________ 
Nome do representante legal para assinatura do Contrato: _________________________________________________ 
CPF: _____________________________________ Ident.: _________________________________________________________________ 
Cargo na Empresa ______________________________________________________________________________________________ 
Local/Data: ______________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
 
Obs: Documento apresentado dentro do Envelope 01 (Proposta Comercial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


