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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  
PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019 

EXCLUSIVAMENTE PARA – ME E EPP. 
 
 
A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 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 para Registro de Preços” por Item, objetivando a “AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 
PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
PIÚMA”, conforme especificação do Processo nº 11.643/2018 devidamente aprovada pelo Chefe do Executivo. 
 
O Pregão será realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 1.380/2018. 
 
A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA-ME e EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e 
suas alterações, assim como em observância aos dispositivos da Lei complementar nº 147/2014. 
 
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 “AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS 
UNIDADES EDUCACIONAIS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 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 será conforme solicitação da Secretaria requisitante, devendo atender às 
condições estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida 
pela Secretaria requisitante. 
 

1.3 – Caberá a Secretaria requisitante, a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento do 
fornecimento referente aos objetos ora licitados. 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 Para Registro de Preços 
 

2.2 – Processo Administrativo nº 11.643/2018. 
 

2.3 – Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

2.4 – Data e horário do credenciamento e entrega dos envelopes: De 09h às 09h15min do dia 13 de 
fevereiro de 2019. 
 

2.5 – Data e horário da abertura dos envelopes: às 09h15min do dia 13 de fevereiro 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. 
 

2.7 – Para fins de enquadramento como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será observado o 
disposto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente os seus artigos 42 a 49; assim 
como as alterações da Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014: 
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2.7.1 – O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do 
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123, de 
14 de dezembro de 2006; assim como as alterações da Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, em 
especial quanto ao seu art. 3º, observando-se a inocorrência de quaisquer dos impedimentos constantes em 
seus incisos do mesmo artigo. 
 
 

2.7.2 – A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, às microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

3 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

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(a), 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: 

 
Gabinete do Prefeito 

Código Natureza da 
Despesa 

Ficha Fonte  

2001.0412200023.002 449052 26 1001 
 
 

Secretaria Municial de Fazenda 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

3001.0412300053.005 449052 52 1001 
 
 

Secretaria Municipal de Administração 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

4001.0412200073.008 449052 88 1001/1530 
 
 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

6001.0412200093.015 449052 140 1001/1530 
 

Secretaria Municipal de Educação(FUNDAMENTAL) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

7001.1236100133.028 449052 224 1111/1120/1530 
Secretaria Municipal de Educação(CRECHE) 

mailto:pregao@piuma.es.gov.br
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Código Natureza da 
Despesa 

Ficha Fonte  

7001.1236500133.029 449052 278 1111/1120/1530 
 

Secretaria Municipal de Edução(PRÉ-ESCOLA) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

7001.1236500133.030 449052 279 1111/1120 
 

Secretaria Municipal de Saúde(CONSELHO) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1012200162.050 449052 24 1211 
 

Secretaria Municipal de Saúde(SECRETARIA E AGEND. CONSULTAS) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1012200163.033 449052 28 1211 
 

Secretaria Municipal de Saúde(AT. PRIMÁRIA) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1030100173.037 449052 66 1211/1213 
 

Secretaria Municipal de Saúde(HOSPITAL, FISIOTERAPIA E CENTRO DE ESPEC.) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1030200183.040 449052 109 1211/1213 
 

Secretaria Municipal de Saúde(ASS. FARMACÊUTICA) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1030300193.043 449052 119 1211 
 
 

Secretaria Municipal de Saúde(VIG. AMBIENTAL) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1030500203.044 449052 148 1211 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social(SECRETARIA E SCFV) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

9001.08122000223.049 449052 312 1001/1311/1530 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social(CRAS) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  
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9001.0824400263.052 449052 365 1530 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social(CREAS) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

9001.0824400263.054 449052 367 1530 
 
 

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

10001.2369500293.057 449052 397 1001 
 

Controladoria 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

15001.0412400443.090 449052 611 1001 
 
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 – Das 09h às 09h15min do dia 13 de fevereiro 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: 
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL. 
MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2019 
ABERTURA: 13/02/2019 

HORÁRIO: 09h 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
P/ HABILITAÇÃO. 

MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2019 

ABERTURA: 13/02/2019 
HORÁRIO: 09h 
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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, o proponente deverá apresentar: 
a) Cópia autenticada da cédula de identidade da pessoa credenciada pela licitante, que poderá ser autenticada 
no momento do credenciamento, 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 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 Pregoeiro, como também pela Equipe de Apoio da PMP, hipótese em que a 
autenticação deverá ocorrer até às 09h da data marcada para o credenciamento. 
 

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 para Registro de Preços n. 007/2019 - 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. 
 



  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   
COMISSÃO DE PREGÃO - PIÚMA/ES 
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 

 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 

PROC. Nº11.643/2018 

PAG:__________ 

 
ASS.:  

 

 

8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

8.1 – Às 09h15min do dia 13 de fevereiro 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 ao Pregoeiro, 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. 
 

10 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

10.1 – Não será permitida a participação de empresas não enquadradas como ME-EPP e/ou 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. 
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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 para Registro de Preços, nº 007/2019, 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 que a autenticação deverá 
ocorrer até às 09h da data marcada para o credenciamento, 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, 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.  

 
c.2 - O preço proposto será feito por item e se baseará no máximo estimado por item, considerando o valor global 
estimado para o item. 
 
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 item; mesmo sendo a disputa por “Item”, as propostas devem conter os 
valores unitários, no mínimo dentro da estimativa, conforme o Anexo I. 
 
12.2 – A proposta deverá informar, ainda, o valor unitário com (R$X,XX) e total de cada item (R$X,XX); 
devendo o valor total do item ser por extenso. 
 
12.2.1 – Em caso de divergência entre o valor total do item em algarismo e o valor total do item por extenso, 
PREVALECERÁ o valor total do item por extenso. 
 
12.3 – As propostas com valores superiores ao máximo estimado por item serão desclassificadas. 
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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. 
 
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 
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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. 

 
13.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-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) 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. 
 

14 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 
 

14.1 – Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 
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14.2 – O Pregoeiro, procederá à abertura do Envelope nº. 001 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, POR 
ITEM, 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) superior 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 ITEM. 
 

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) 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. 
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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 ADJUDICAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇOS 
 

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 Autorização de Fornecimento, visando à execução do objeto licitado. 
 

16.3 - O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para confirmar o recebimento da 
Autorização de Fornecimento, que poderá ser enviada para o e-mail cadastrado pelo licitante ou Fax. A 
contagem de prazo terá início da data do envio da Autorização de Fornecimento pela Administração. 
 

16.3.1 - Caso o LICITANTE VENCEDOR retirar pessoalmente a Autorização de Fornecimento, 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 Autorização de Fornecimento 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 Autorização de Fornecimento 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 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; 
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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; 
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. 
17.6.2 - 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. 
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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 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 a ordem de classificação para, após comprovados os 
requisitos habilitatórios e feita a 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. 
 

18.5.1 – As Secretarias requisitantes serão responsáveis pelo gerenciamento, orientação e controle do presente 
sistema de registro de preços. 

18.5.2 - Participam, ainda, deste certame os seguintes órgãos da Administração Pública Municipal:  

 Gabinete do Prefeito; 

 Secretaria Municipal de Fazenda; 

 Secretaria Municipal de Administração; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 
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 Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer; 

 Controladoria. 

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: 
 

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 18.1.4.1 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 nº 10.520/02 e pela Lei 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) 3520-1678, em dias úteis no horário de 08h às 18h, e-mail pregão@piuma.es.gov.br .   

mailto:pregão@piuma.es.gov.br
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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. 
 

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 da Ata de Registro de Preços; 
ANEXO 06 – Minuta de Contrato – Para casos de aquisição de produtos com entrega parcelada;  
ANEXO 07 – Modelo de Formação de Proposta Comercial. 
 
 
 
Piúma/ES, 31 de janeiro de 2019. 
 
 
 

LEONIDAS V. B. FIGUEIREDO 
Pregoeiro Oficial – PMP 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/rh/rendimento/7564/27165695000118
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Nº  071/2018 

DATA: 10/10/2018 

VALIDADE DESTE TERMO 

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

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE 
GABINTE DO PREFEITO, CONTROLADORIA INTERNA, SECRETARIAS: - FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO, EDUCALÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL e TURISMO, ESPORTE E LAZER 
2 – DO OBJETO 

 
2.1. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIÚMA. 
 

3 – DA JUSTIFICATIVA 
SEME 
Tendo observado a necessidade dos eletrodomésticos, para equipar as unidades de ensino deste município em 
detrimento ao aumento do número de alunos e desgastes de parte dos existentes, ocasionando funcionalidade 
precária, podendo ocorrer riscos de acidentes para os alunos, sendo necessário a substituição e reposição para 
manter a segurança e qualidade do ensino. 
Informamos que os bens que por ventura forem substituídos, devido a desgastes e funcionalidade precária, serão 
destinados para o almoxarifado municipal para análise técnica do grau de depreciação e futuro procedimento de 
leilão. 
 
SEMAS 
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Piúma (SEMAS) é responsável pelos serviços, programas e projetos 
ofertados pela Política de Assistência Social do município, sendo alguns deles o Serviço de Acolhimento Institucional 
“Lar Bem-Ti-Vi”, conhecida como Casa de Passagem, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Também é responsável pela estrutura administrativa do 
CadÚnico – ou Cadastro Único para Programas Sociais (Programa Bolsa Família; Tarifa Social de Energia, etc), do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o Programa Incluir, BPC (Benefício de Prestação 
Continuada), BPC na escola, do Conselho Tutelar e dos demais conselhos deliberativos e/ou consultivos que atuam 
no âmbito do SUAS, dentre outros serviços e programas dentro da Proteção Social Básica. 
Cabe a SEMAS (gestão do SUAS) a formulação, apoio, articulação e coordenação das ações tendo suas 
responsabilidades definidas pelas legislações como Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, Norma Operacional 
Básica (NOB/SUAS), Política Nacional de Assistência Social – PNAS, Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, 
dentre outros. No ãmbito da Gestão é necessário dar suporte aos eventos realizados, tais como conferências, 
reuniões intermunicipais, reuniões intersetoriais, reuniões e eventos estaduais, reuniões dos conselhos, dentre 
outros vinculados. Para as atividades e eventos desenvolvidos nos serviços, programas e projetos executados pela 
Proteção Social Básica, através da unidade do CRAS, em especial pelos grupos de Serviço de Convivência e 
Fortalecimento dos Vínculos (SCFV), bem como pelas oficinas temáticas e festividades com as famílias, tem por 
finalidade ofertar um tipo de atenção diferenciada, e além disso, possui o objetivo de potencializar as famílias e lhes 
estimular a participação social.  
Com a ampliação dos serviços e programas da Política de Assistência Social de Piúma, houve o aumento de usuários 
atendidos, por isso é necessário equipar os mesmos, com materiais e serviços que visem à melhoria da qualidade do 
atendimento da população. A presente solicitação da compra teve seus quantitativos estimados com base nas 
reuniões e eventos que são ofertados, para que a estrutura encontrada possa não somente ser mantida como 
também ampliada para melhor atender aos usurários da SEMAS.  
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Vale salientar ainda as vantagens de se utilizar o sistema de registro de preços: independe de previsão orçamentária, 
isso porque não há a obrigatoriedade da contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência do 
recurso, apenas quando da efetivação da compra. Esse procedimento de compra é adequado à imprevisibilidade de 
consumo, pois como não há a obrigatoriedade da contratação, a Administração poderá efetivar a contratação 
somente quando houver a necessidade. O fracionamento de despesa é evitado, pois o Registro de Preços exige que a 
Administração realize um planejamento para o período de vigência determinado. 
 
SEMFA 
A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades de melhorias nas condições de trabalho. Além do mais 
alguns eletrodomésticos mais antigos utilizados nesta secretaria já se encontram com um considerável desgaste 
natural, provocado, notadamente, por um período estendido de utilização e pela ação da maresia. Em razão disso, 
alguns com extenso tempo de utilização devem ser objetos de substituição. 
SEMD 
Para atender a Secretaria de Desenvolvimento, bem como a Sala do Empreendedor.  A aquisição está vinculada ao 
atendimento das necessidades de melhoria nas condições de trabalho. Vale ressaltar que está secretaria não dispõe 
de eletrodomésticos. 
 
SEMTEL 
A presente aquisição fazem-se necessário para atender aos campos de futebol e a Secretaria de Turismo no que diz 

respeito ao bem estar dos servidores e público em geral.. 

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Gabinete do Prefeito 

Código Natureza da 
Despesa 

Ficha Fonte  

2001.0412200023.002 449052 26 1001 
 
 

Secretaria Municial de Fazenda 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

3001.0412300053.005 449052 52 1001 
 
 

Secretaria Municipal de Administração 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

4001.0412200073.008 449052 88 1001/1530 
 
 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

6001.0412200093.015 449052 140 1001/1530 
 

Secretaria Municipal de Educação(FUNDAMENTAL) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

7001.1236100133.028 449052 224 1111/1120/1530 
Secretaria Municipal de Educação(CRECHE) 
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Código Natureza da 
Despesa 

Ficha Fonte  

7001.1236500133.029 449052 278 1111/1120/1530 
 

Secretaria Municipal de Edução(PRÉ-ESCOLA) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

7001.1236500133.030 449052 279 1111/1120 
 

Secretaria Municipal de Saúde(CONSELHO) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1012200162.050 449052 24 1211 
 

Secretaria Municipal de Saúde(SECRETARIA E AGEND. CONSULTAS) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1012200163.033 449052 28 1211 
 

Secretaria Municipal de Saúde(AT. PRIMÁRIA) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1030100173.037 449052 66 1211/1213 
 

Secretaria Municipal de Saúde(HOSPITAL, FISIOTERAPIA E CENTRO DE ESPEC.) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1030200183.040 449052 109 1211/1213 
 

Secretaria Municipal de Saúde(ASS. FARMACÊUTICA) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1030300193.043 449052 119 1211 
 
 

Secretaria Municipal de Saúde(VIG. AMBIENTAL) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

8001.1030500203.044 449052 148 1211 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social(SECRETARIA E SCFV) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

9001.08122000223.049 449052 312 1001/1311/1530 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social(CRAS) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  
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9001.0824400263.052 449052 365 1530 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social(CREAS) 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

9001.0824400263.054 449052 367 1530 
 
 

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

10001.2369500293.057 449052 397 1001 
 

Controladoria 
Código Natureza da 

Despesa 
Ficha Fonte  

15001.0412400443.090 449052 611 1001 
 

 
5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS 

ANEXO I 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 

01 REFRIGERADOR DUPLEX 475L, sendo 155 para o freezer e 
320 para o refrigerador, 127/220V, classificação energética A, 
tipo de degelo cycle defrost, cor branca. 

UND 02 20 

 

02 

 
BEBEDOUROS INDUSTRIAL E ESCOLAR, confeccionado em 
aço inox, com grande capacidade de armazenamento de agua 
refrigerada de no mínimo 45 lits, com três  torneiras, filtro de 
purificação da agua que entra no reservatório, torneiras cromada 
comum ou de jato pressão. 

 

UND 

 

02 

 

22 

03 

 
BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. 
Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para 
água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de 
resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com 
temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 
316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. Gabinete com 
proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico 
injetado atóxico, com serpentina externa e termostato regulável. 
Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de 
garantia contra defeitos de fabricação. 

UND 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

08 

 

04 
 
VENTILADOR TUFÃO OSCILANTE, FIXO NA PAREDE, 50 CM, 
TRÊS VELOCIDADES, COM PÁS DE PLÁSTICO, COR PRETO. 

 

UND 

 

10 

 

190 

 

05 

 

FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES 
DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA 
ACOPLADOS. Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas 
com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas 
em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores 
dotados de dispositivo “supervisor de chama”. O tamanho 
aproximado das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores 

 

UND 

 

02 

 

15 
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simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e 
c/ forno. 4 pés em aço inox e sapatas reguláveis constituídas de 
base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo 

que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. 

Dimensões aproximadas: 83x107x84 cm (AxLxP). 

 
06 

 
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TURBO – COR BRANCA- bivolt  

capacidade para 15 quilos - reaproveitamento de água; mínimo 
12 programas de lavagem; 4 níveis de água;  2 enxágues; 
centrifugação;   com velocidade mínima de centrifugação, de 750 
RPM, tampa superior, dispenser para sabão,  amaciante, e 
alvejante, voltagem 220/127 volts; com filtro para eliminação de 
fiapos:  classificação de eficiência energética “A”, garantia 
mínima de 12 meses. 
 

 
UND 

 
01 

 
05 

07 

 
FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA,com capacidade 
entre 30 a 34 litros; Prato giratório; Tensão de 127 V; Cor 
predominante: branca; Selo PROCEL / eficiência energética "A"; 
Garantia mínima de 12 meses 

UND. 

 
02 

 
18 

08 

 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, capacidade de 2 litros, com 
potência entre 450-600 watts, com 8 velocidades, facas com 4 
lâminas de aço inox, com filtro, alimentação 127/220 volts. 

UND. 

 
01 

 
02 

 
09 

 
LIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES (mínimo); Função 
pulsar / autoclean; Cor predominante da base: branca; Copo em 
plástico ou acrílico, com capacidade de no mínimo 2,0 litros; 
Voltagem: 110V; Potência do motor: 400W (mínima); Com 
Certificação do INMETRO; Garantia mínima de 12 meses 

UND. 

 
 

01 

 
 

08 

 
10 

 
MULTIPROCESSADOR 600W 3 em 1 características: 2 
velocidades + pulsar; acessório para bater, cortar em tiras, fatiar, 
ralar; alimentação: 110 volts; base antiderrapante; centrífuga de 
cesto; disco para encaixe das lâminas; filtro em aço com sistema 
de alta rotação; função centrífuga, liquidificador e processador; 
função pulsar - bate até 1500 gramas de massa; jarra - 
liquidificador - capacidade 1,8 litros; jarra - processador - 
capacidade 2,0 litros; lâminas (2) em aço inox - fatiador (1), 
ralador (1); porta acessórios: batedor de massas leves e pesadas 
(1); potência: 600w tipo processador - multiprocessador; trava de 
segurança (só permite o aparelho funcionar se corretamente 
montado); especificações: altura 45,00 cm - largura 42,70 cm - 
profundidade 26,50 - peso 5,66 kg. garantia mínima de 12 
meses. 

 
 
 

UND 

 
 
 

01 

 
 
 

02 

 
11 

 
FORNO ELÉTRICO de mesa. Tensão de alimentação: Bivolt ou 
110 volts. Capacidade de 35 litros (admitida variação de 10%). 
No mínimo 1.500 w de Potência. Com no mínimo 1 prateleira 
removível. Com termostato e Timer. Gabinete em aço esmaltado 
e tampa com visor de vidro. Cor branca, preta e/ou prata. Marca 
e modelo de referência: Philco 36L; Mondial FR-10 32 litros. 

 
UND 

 
01 

 
02 

 
12 

 
SANDUICHEIRA - Grill, para grelhados e sanduíches; Tensão de 
alimentação: Bivolt ou 127 volts. Com chapa ondulada dupla; 
Indicadores luminosos de ligado e pronto; Corpo resistente a 
arranhões; Chapa antiaderente; Com capacidade aproximada de 
fazer 2 sanduíches por vez ou 2 grelhados; Chapa com proteção 
lateral; Potência: 750 watts (admitida variação de 10%); Alça fria. 
Marca e modelo de referência: Sanduicheira Grill Black & Decker 
Sg700; Grill e Sanduicheira Premium S-07 Mondial. 

 
UND 

 
01 

 
04 
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13 

 
VENTILADOR TETO - Ventilador de teto, com as seguintes 
especificações mínimas: 03 velocidades; 03 hélices de 800 mm; 
18 m2 de área de ventilação; 110 V; lustre injetado, cor branca. 
Com 12 meses de garantia. (Marca de referência: Ventisol/Fênix 
Branco 3 Pás CV3 Premium ou similar) 

 
UND 

 
01 

 
04 

 
14 

 
FOGÃO A GAS 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO 
BIVOLT 4 queimadores, sendo 1 rápido e 3 semi-rápido; Mesa 
em aço inox; Tampa em vidro temperado; Puxador em metal com 
proteção térmica; proteção térmica traseira; Forno autolimpante, 
capacidade mínima de 45 litros; vidro duplo; válvula de 
segurança; Botões removíveis; Pés altos que facilitam a limpeza 
embaixo do fogão; Classificação energética para forno e mesa 
nível “A”; Garantia mínima de 1 ano. 

 
UND 

 
01 

 
03 

 
15 

 
FOGAO DOMESTICO CONVENCIONAL - Fogão de piso. 
Especificações técnicas: 6 bocas; cor: branca; dimensões 
aproximadas: largura: 76 cm x altura: 97 cm x profundidade: 70 
cm; peso aproximado: 45 kg; tipo: fogão de piso; garantia: 12 
meses; capacidade do forno: 96 litros; 2 prateleiras deslizantes 
manuais; acendimento automático; vidro panorâmico; 
funcionamento a gás; acabamento da mesa em inox; com luz de 
forno; botões removíveis; vidro interno removível; com pés; bivolt; 
classificação energética A. Referência: Brastemp ou similar. 

 
UND 

 
01 

 
11 

 
16 

 
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM QUEIMADORES 
DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA 
ACOPLADOS. Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas 
com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas 
em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores 
dotados de dispositivo “supervisor de chama”. O tamanho 
aproximado das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores 
simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e 
c/ forno. 4 pés em aço inox e sapatas reguláveis constituídas de 
base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas 
de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do 
piso. Dimensões aproximadas: 83x107x84 cm (AxLxP 

 
UND 

 
01 

 
01 

 
17 

 
BATEDEIRA APLICAÇÃO DOMÉSTICA; material resistente; - 
Motor removível permitindo o uso portátil em outros recipientes 
para agitação rápida; - Possui a função pulsar; - Pode ser 
utilizada de maneira portátil ou no pedestal; - Sistema de encaixe 
porta-fio; - Base antiderrapante fácil limpeza; Voltagem: 127/220 
V; - Potência: 200 W; - Velocidades: 3; - Acompanha kit 
acessórios; - Consumo de energia classe A. Selo INMETRO. - 
Garantia de 01 ano e assistência técnica. 

 
UND 

 
01 

 
02 

 
18 

 
BATEDEIRA PLANETÁRIA - tigela de plástico com capacidade 
para 4 litros; controle eletrônico com 11 velocidades + turbo: 
variação de velocidade para diferentes receitas; 3 pares de 
batedores para: massas leves, massas pesadas e cremes e 
claras em neve; tampa anti respingos; botão de acionamento 
para levantamento do corpo do produto; acabamento da face 
frontal em aço inox; modelo: fixa. Função pulsar: não. Consumo 
de energia (kw/h): 0,5. Potência (w): 500. capacidade(l): 4 litros 

 
UND 

 
01 

 
01 

 
19 

 
FREEZER, TIPO HORIZONTAL, capacidade MÍNIMA de  546 l, 
altura 94,40 cm, largura 166,50 cm, profundidade 69 cm, 
quantidade tampas 2 un, sistema degelo manual, cor branca, 

 
UND 

 
01 

 
01 
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tensão alimentação 110/220v v, características adicionais dreno 
frontal 

 
20 

 
FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR, 127 volts, contendo as 
seguintes características mínimas: vapor e seco; jato de vapor 
contínuo; indicador de tecidos; autolimpante; base antiaderente; 
possuir selo do INMETRO, com manual de instruções em 
português, com rede de assistência técnica e garantia mínima de 
1 ano contra defeitos de fabricação. 

 
UND 

 
01 

 
03 

 
21 

 
CAFETEIRA ELÉTRICA, material plástico resistente, aplicação 
residencial, capacidade para 12 xícaras, voltagem 110 V, placa 
aquecedora com termostato / válvula tipo cor (placa aquecedora), 
potência mínima de 620W, cor preta, dimensões aproximadas de 
280 mm de largura, 270 mm de altura, 140 mm de profundidade 
e peso aproximado de 950 g, com no mínimo 01 ano de garantia 
concedida pelo fabricante. 

 
UND 

 
01 

 
03 

 
22 

 
GELADEIRA, capacidade mínima de 340 litros e máxima de 360 
litros, 110v, cor branca, não duplex, com prateleiras internas 
removíveis e reguláveis, pés niveladores deslizantes, porta ovos 
removível com capacidade para, no mínimo, 12 unidades, porta 
latas, gaveta para frutas e legumes, prateleiras do refrigerador 
removíveis, consumo na classe “A” em energia. Utiliza gás que 
não agride o meio ambiente, garantia mínima de 12 meses. 

 
UND 

 
01 

 
02 

 
23 

 
GELADEIRA tipo frigobar, capacidade bruta mínima de 120 litros, 
capacidade líquida mínima 100 litros, cor branca, 110 Volts. Etiqueta 
Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe "A". 

 
UND 

 
01 

 
02 

 
24 

 
CHALEIRA ELÉTRICA EM MATERIAL METÁLICO, AÇO INOX OU AÇO 
ESCOVADO, com capacidade mínima de 1,5 litros. Características 
adicionais: desligamento automático, base destacável, potência mínima 
de 1200w (admite-se variação de 10%), voltagem 110v. deve ter pelo 
menos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. 

UND 

 
 

01 

 
 

02 

 
25 

 
FILTRO UNIVERSAL PARA BEBEDOURO DE PRESSAO TIPO 
COLUNA, Corpo: Plástico rígido Elemento filtrantes: Carvão ativado e 
polipropileno Retenção de partículas: Classe 3 ( 5 a 15 µm ) Retenção de 
cloro: Classe 3 ( 25% a 49,9% ) Conexões: entrada 1/2' saída 1/4' 

UND 

 
 

03 

 
 

55 

 
26 

 
BEBEDOURO industrial 25lts inox armazena 25 lts de água gelada; 
capacidade de refrigeração de l/h; duas torneiras de metal cromado; gás 
refrigerante ecológico rl35; termostato regulador de temperatura; 
dimensões 1050 x 400 x 500 (alt x lar. x prof.); peso:35kg; tensão 127v 
ou 220v. 

UND 

 
 

01 

 
 

07 

 
 

6 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A entrega dos eletrodomésticos deverá ser no almoxarifado central na rua Aníbal de Souza Gonçalves, nº 18, Ed. 
Millar, Bairro Acaiaca, Centro deste Município de acordo com a Ordem de Fornecimento, os quais serão recebidos no 
local pelos servidores indicados pela secretaria, da seguinte forma: provisoriamente para efeito de posterior 
verificação da conformidade quanto as especificações e garantia 
 
Definitivamente após a aferição da qualidade e consequente aceitação. 
 

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

7.1 Os produtos constantes do Anexo I, deverão ser entregues e montados em até 30 (trinta) dias 
corridos, nas unidades, conforme informado no item 06 desse termo, e quantitativo indicados na ordem 
após a homologação e emissão da Ordem de Fornecimento. 
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7.2 Sob pena de não recebimento dos produtos e instauração do devido processo administrativo, no prazo 
estabelecido no sub item anterior, a nota fiscal de venda a ser apresentada no ato da entrega dos 
produtos, deverá ser emitida pela mesma empresa, com o mesmo CNPJ da vencedora.. 
 

8 – DA GARANTIA 

 
8.1 Os eletrodomésticos deverão ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
recebimento dos mesmos. 
 
8.2 No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos, a garantia será contado a 
partir da nova data de entrega. 
 
8.3 O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição dos mesmos, serão 
suportados exclusivamente pela licitante vencedora. 

9 – DA VIGÊNCIA 

12 (Doze) meses. 

10 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

10.1 No momento da entrega, os eletrodomésticos supracitados, deverão ser acompanhados dos 
seguintes documentos quando necessário de: 
10.1.1 Manual de Montagens; 
10.1.2 Procedimento de manutenção preventiva; 
10.1.3 Prazo de Garantia. 
 
10.2 Os eletrodomésticos deverão ser retirados de suas embalagens de transporte e conferidos pelo 
servidor indicado por esta secretaria, ocasião em que deverão seguir as demais etapas de recebimento 
conformidade com o quantitativo e especificações; 
  
10.3 A fiscalização do município não diminui a responsabilidade da empresa contrata; 
 
10.4 O fiscal responsável pelo recebimento dos eletrodomésticos, poderá rejeitar totalmente ou parte, 
quaisquer instrumentais, eletrodomésticos que não esteja de acordo com as especificações, ou aquele que 
não seja comprovadamente original e novo, assim considerando de primeiro uso, bem como determinar 
prazo para substituição do produto eventualmente fora da especificação. 
 
10.5 No preço final deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive frete, para 
entrega do referido material, no local indicado acima; 
A empresa vencedora deverá substituir o equipamento  entregue com eventuais defeitos de fabricação  
no prazo máximo de 10(dez) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação do responsável 
pelo recebimento dos produtos, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas no ato 
convocatório. 

11 – DA ESTIMATIVA DE VALOR 

   
Conforme Mapa de Apuração 

12 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

12.1 O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da 
analise dos mesmos, por servidor, denominado fiscal, que deverá verificar a quantidade e atendimento á 
todas as especificações, contidas neste Termo de Referencia  e no Edital para Aceitação Definitiva. 
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12.2 As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, 
deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à 
Administração. 
 
12.3 A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos 
materiais fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos 
mesmos. 
 
12.4 A qualidade de confecção e acabamento serão fatores preponderantes na avaliação para efeitos de 
recebimento definitivo dos materiais  

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega e montagem dos eletrodomésticos  
licitados. 

13.2 Fornecer os eletrodomésticos de acordo com as especificações exigidas no Instrumento 
Convocatório e na Proposta. 

13.3 Efetuar a entrega dos eletrodomésticos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia. 

13.4 Os eletrodomésticos  devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

13.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

13.6 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 
05(cinco) dias , o produto com avarias ou defeitos.  

13.7 Responsabilizar-se pelo transporte ( de acordo com as normas vigentes) dos equipamento de seu 
estabelecimento, e também pelo ônus decorrente de despesas com transporte, extravios e danos 
acidentais no trajeto. 

13.8 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente 
pregão. 

13.9 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação. 

13.10Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no pregão. 
13.11 Entregar os eletrodomésticos, seus componentes e acessórios, objetos deste Pregão, 
acondicionados em embalagens apropriadas. 
13.12 Fornecer todos os acessórios, componentes ou complementos essenciais e necessários para o 
funcionamento perfeito dos eletrodomésticos fornecidos, mesmo aqueles não especificados neste 
Edital, porém convenientes e/ou necessários a instalação dos moveis sem ônus adicional ao 
CONTRATANTE. 
13.13 Todos os produtos deverão ser novos, de 1° linha com garantia total. 

        13.14 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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14.1. Receber provisoriamente o equipamento, disponibilizando local, data e horário. 
 
14.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos. 
 
14.3.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado. 
 
14.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

15 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
15.1 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 Serviço,  que deverá receber o Serviço 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 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: 
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 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 

 
17.1 A existência de preço registrado não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-se a realização de pregão especifica para a contratação pretendida, 
sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de 
condições. 

17.2 A ata terá a vigência de 1(um) ano. 
17.3 O valor orçado se refere ao quantitativo máximo. 

18 – DA MODALIDADE  

 
[x  ] -  PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 

19 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS/COMPLEMENTARES 

19.1 O não cumprimento do disposto neste termo, implicará a aplicação das penalidades cabíveis 
consoante ao que dispõe a lei 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações a que couber. 
19.2 Caso não haja expediente na data marcada para a entrega do material, ficará automaticamente 
adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local indicado neste Termo de Referencia. 
19.3 A empresa vencedora será responsável pelo transporte dos produtos desde o local da embalagem até 
a sua entrega, como também em caso de troca. 
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Item Especificação Unid. SEMAS SEMFA SEMD SEME SEMSA SEMTEL SEMAD GAB. CONT 
Quant. 

Mín. 
Quant. 
Máx. 

1 

REFRIGERADOR DUPLEX 475L, sendo 155 para o freezer e 
320 para o refrigerador, 127/220V, classificação energética A, 
tipo de degelo cycle defrost, cor branca. 
 

UND. 01 - - 15 04 - - - - 

 
02 20 

2 

BEBEDOUROS INDUSTRIAL E ESCOLAR, confeccionado em 
aço inox, com grande capacidade de armazenamento de agua 
refrigerada de no mínimo 45 lits, com três torneiras, filtro de 
purificação da agua que entra no reservatório, torneiras cromada 
comum ou de jato pressão. 
 

UND. 04 - - 15 - 03 - - - 

 
 
 

02 
22 

3 

BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. 
Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para 
água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de 
resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com 
temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 
316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. Gabinete com 
proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico 
injetado atóxico, com serpentina externa e termostato regulável. 
Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de 
garantia contra defeitos de fabricação. 

UND - 03 02 - - - 01 01 01 

 
 
 
 

01 08 

4 
VENTILADOR TUFÃO OSCILANTE, fixo na parede, 50 cm, três 
velocidades, com pás de plástico, cor preto. UND. 05 - 04 150 26 05 - - - 

 
10 

190 

5 

FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES 
DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA 
ACOPLADOS. Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas 
com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas 
em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores 
dotados de dispositivo “supervisor de chama”. O tamanho 
aproximado das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores 
simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e 
c/ forno. 4 pés em aço inox e sapatas reguláveis constituídas de 
base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas 
de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm 
do piso. Dimensões aproximadas: 83x107x84 cm (AxLxP). 

UND. - - - 15 - - - - - 

 
 
 
 
 

02 15 

6 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TURBO – COR BRANCA- 
bivolt capacidade para 15 quilos - reaproveitamento de água; 
mínimo 12 programas de lavagem; 4 níveis de água; 2 
enxágues; centrifugação; com velocidade mínima de 
centrifugação, de 750 RPM, tampa superior, dispenser para 
sabão,  amaciante, e alvejante, voltagem 220/127 volts; com 
filtro para eliminação de fiapos:  classificação de eficiência 
energética “A”, garantia mínima de 12 meses. 

UND. 03 - - 01 01 - - - - 

 
 
 

01 05 

7 

FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA, com capacidade 
aproximada de 45 litros; Prato giratório; Tensão de 127 V; Cor 
predominante: branca; Selo PROCEL / eficiência energética “A”; 
Garantia mínima de 12 meses 

UND. 02 01 01 - 13 01 - - - 

 
02 18 
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Item Especificação Unid. SEMAS SEMFA SEMD SEME SEMSA SEMTEL SEMAD GAB. CONT 
Quant. 

Mín. 
Quant. 
Máx. 

8 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, capacidade de 2 litros, com 
potência entre 450-600 watts, com 8 velocidades, facas com 
4 lâminas de aço inox, com filtro, alimentação 127/220 volts. 

UND. 02 - - - - - - - - 
 

01 02 

9 

LIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES (mínimo); Função 
pulsar / autoclean; Cor predominante da base: branca; Copo 
em plástico ou acrílico, com capacidade de no mínimo 2,0 
litros; Voltagem: 110V; Potência do motor: 400W (mínima); 
Com Certificação do INMETRO; Garantia mínima de 12 
meses 

UND. 05 01 01 - - - 01 - - 

 
 

01 08 

10 

MULTIPROCESSADOR 600W 3 em 1 características: 2 
velocidades + pulsar; acessório para bater, cortar em tiras, 
fatiar, ralar; alimentação: 110 volts; base antiderrapante; 
centrífuga de cesto; disco para encaixe das lâminas; filtro em 
aço com sistema de alta rotação; função centrífuga, 
liquidificador e processador; função pulsar - bate até 1500 
gramas de massa; jarra - liquidificador - capacidade 1,8 
litros; jarra - processador - capacidade 2,0 litros; lâminas (2) 
em aço inox - fatiador (1), ralador (1); porta acessórios: 
batedor de massas leves e pesadas (1); potência: 600w tipo 
processador - multiprocessador; trava de segurança (só 
permite o aparelho funcionar se corretamente montado); 
especificações: altura 45,00 cm - largura 42,70 cm - 
profundidade 26,50 - peso 5,66 kg. garantia mínima de 12 
meses. 

UND. 02 - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

01 
02 

11 

FORNO ELÉTRICO de mesa. Tensão de alimentação: 
Bivolt ou 110 volts. Capacidade de 35 litros (admitida 
variação de 10%). No mínimo 1.500 w de Potência. Com 
no mínimo 1 prateleira removível. Com termostato e 
Timer. Gabinete em aço esmaltado e tampa com visor de 
vidro. Cor branca, preta e/ou prata. Marca e modelo de 
referência: Philco 36L; Mondial FR-10 32 litros. 
 

UND. 01 - - - - - 01 - - 

 
 
 

01 
02 

12 

SANDUICHEIRA - Grill, para grelhados e sanduíches; 
Tensão de alimentação: Bivolt ou 127 volts. Com chapa 
ondulada dupla; Indicadores luminosos de ligado e 
pronto; Corpo resistente a arranhões; Chapa 
antiaderente; Com capacidade aproximada de fazer 2 
sanduíches por vez ou 2 grelhados; Chapa com proteção 
lateral; Potência: 750 watts (admitida variação de 10%); 
Alça fria. Marca e modelo de referência: Sanduicheira 
Grill Black & Decker Sg700; Grill e Sanduicheira Premium 
S-07 Mondial. 
 

UND. 02 - - - - - 01 01 - 

 
 
 
 
 

01 04 
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Item Especificação Unid. SEMAS SEMFA SEMD SEME SEMSA SEMTEL SEMAD GAB. CONT 
Quant. 

Mín. 
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Máx. 

13 

VENTILADOR TETO - Ventilador de teto, com as 
seguintes especificações mínimas: 03 velocidades; 03 
hélices de 800 mm; 18 m2 de área de ventilação; 110 V; 
lustre injetado, cor branca. Com 12 meses de garantia. 
(Marca de referência: Ventisol/Fênix Branco 3 Pás CV3 
Premium ou similar) 

UND. 04 - - - - - - - - 

 
 

01 
04 

14 

FOGÃO A GAS 4 BOCAS COM ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO BIVOLT 4 queimadores, sendo 1 rápido e 3 
semi-rápido; Mesa em aço inox; Tampa em vidro temperado; 
Puxador em metal com proteção térmica; proteção térmica 
traseira; Forno autolimpante, capacidade mínima de 45 
litros; vidro duplo; válvula de segurança; Botões removíveis; 
Pés altos que facilitam a limpeza embaixo do fogão; 
Classificação energética para forno e mesa nível “A”; 
Garantia mínima de 1 ano. 

UND. - 01 01 - - - 01 - - 

 
 
 
 

01 03 

15 

FOGAO DOMESTICO CONVENCIONAL - Fogão de piso. 
Especificações técnicas: 6 bocas; cor: branca; dimensões 
aproximadas: largura: 76 cm x altura: 97 cm x profundidade: 
70 cm; peso aproximado: 45 kg; tipo: fogão de piso; garantia: 
12 meses; capacidade do forno: 96 litros; 2 prateleiras 
deslizantes manuais; acendimento automático; vidro 
panorâmico; funcionamento a gás; acabamento da mesa em 
inox; com luz de forno; botões removíveis; vidro interno 
removível; com pés; bivolt; classificação energética A. 
Referência: Brastemp ou similar. 
 

UND. 02 - - - 09 - - - - 

 
 
 
 
 

01 11 

16 

FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM QUEIMADORES 
DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA 
ACOPLADOS. Descrição: Fogão industrial central de 6 
bocas com forno e torneiras de controle em dois lados 
opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), 
alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás 
natural, e com queimadores dotados de dispositivo 
“supervisor de chama”. O tamanho aproximado das bocas 
será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 
queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 
pés em aço inox e sapatas reguláveis constituídas de 
base metálica e ponteira maciça de material polimérico, 
fixadas de modo que o equipamento fique a 
aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões 
aproximadas: 83x107x84 cm (AxLxP). 

UND. 01 - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

01 01 



  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   
COMISSÃO DE PREGÃO - PIÚMA/ES 
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 

 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 

PROC. Nº11.643/2018 

PAG:__________ 

 
ASS.:  

 

 

Item Especificação Unid. SEMAS SEMFA SEMD SEME SEMSA SEMTEL SEMAD GAB. CONT 

Quant. 
Mín. Quant. 
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17 

BATEDEIRA APLICAÇÃO DOMÉSTICA; material 
resistente; - Motor removível permitindo o uso portátil em 
outros recipientes para agitação rápida; - Possui a função 
pulsar; - Pode ser utilizada de maneira portátil ou no 
pedestal; - Sistema de encaixe porta-fio; - Base 
antiderrapante fácil limpeza; Voltagem: 127/220 V; - 
Potência: 200 W; - Velocidades: 3; - Acompanha kit 
acessórios; - Consumo de energia classe A. Selo 
INMETRO. - Garantia de 01 ano e assistência técnica. 

UND 02 - - - - - - - - 

 
 
 
 

01 02 

18 

BATEDEIRA PLANETÁRIA - tigela de plástico com capacidade 
para 4 litros; controle eletrônico com 11 velocidades + turbo: 
variação de velocidade para diferentes receitas; 3 pares de 
batedores para: massas leves, massas pesadas e cremes e 
claras em neve; tampa anti respingos; botão de acionamento 
para levantamento do corpo do produto; acabamento da face 
frontal em aço inox; modelo: fixa. Função pulsar: não. Consumo 
de energia (kw/h): 0,5. Potência (w): 500. capacidade(l): 4 litros 

UND 01 - - - - - - - - 

 
 
 

01 
 

01 

19 

FREEZER, TIPO HORIZONTAL, capacidade MÍNIMA de  546 l, 
altura 94,40 cm, largura 166,50 cm, profundidade 69 cm, 
quantidade tampas 2 un, sistema degelo manual, cor branca, 
tensão alimentação 110/220v v, características adicionais dreno 
frontal 

UND 01 - - - - - - - - 

 
 

01 01 

20 

FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR, 127 volts, contendo as 
seguintes características mínimas: vapor e seco; jato de vapor 
contínuo; indicador de tecidos; autolimpante; base antiaderente; 
possuir selo do INMETRO, com manual de instruções em 
português, com rede de assistência técnica e garantia mínima de 
1 ano contra defeitos de fabricação. 

UND 03 - - - - - - - - 

 
 

01 03 

21 

CAFETEIRA ELÉTRICA, material plástico resistente, aplicação 
residencial, capacidade para 12 xícaras, voltagem 110 V, placa 
aquecedora com termostato / válvula tipo cor (placa aquecedora), 
potência mínima de 620W, cor preta, dimensões aproximadas de 
280 mm de largura, 270 mm de altura, 140 mm de profundidade e 
peso aproximado de 950 g, com no mínimo 01 ano de garantia 
concedida pelo fabricante. 

UND - - 01 - - - 01 01 - 

 
 
 

01 03 

22 

GELADEIRA, capacidade mínima de 340 litros e máxima de 360 
litros, 110v, cor branca, não duplex, com prateleiras internas 
removíveis e reguláveis, pés niveladores deslizantes, porta ovos 
removível com capacidade para, no mínimo, 12 unidades, porta 
latas, gaveta para frutas e legumes, prateleiras do refrigerador 
removíveis, consumo na classe “A” em energia. Utiliza gás que 
não agride o meio ambiente, garantia mínima de 12 meses. 

UND - - 01 - - - - 01 - 

 
 

01 02 
 

23 
GELADEIRA tipo frigobar, capacidade bruta mínima de 120 litros, 
capacidade líquida mínima 100 litros, cor branca, 110 Volts. 
Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe "A". 

UND - 01 01 - - - - - - 
 

01 02 
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24 

CHALEIRA ELÉTRICA EM MATERIAL METÁLICO, AÇO INOX 
OU AÇO ESCOVADO, com capacidade mínima de 1,5 litros. 
Características adicionais: desligamento automático, base 
destacável, potência mínima de 1200w (admite-se variação de 
10%), voltagem 110v. deve ter pelo menos 1 ano de garantia 
contra defeitos de fabricação. 

UND - - - - - - - 01 01 

 
 

01 02 

25 

FILTRO UNIVERSAL PARA BEBEDOURO DE PRESSAO TIPO 
COLUNA, Corpo: Plástico rígido Elemento filtrantes: Carvão 
ativado e polipropileno Retenção de partículas: Classe 3 ( 5 a 15 
µm ) Retenção de cloro: Classe 3 ( 25% a 49,9% ) Conexões: 
entrada 1/2' saída 1/4' 

UND - - - - 55 - - - - 

 
 

03 55 

26 

BEBEDOURO industrial 25lts inox armazena 25 lts de água 
gelada; capacidade de refrigeração de l/h; duas torneiras de 
metal cromado; gás refrigerante ecológico rl35; termostato 
regulador de temperatura; dimensões 1050 x 400 x 500 (alt x lar. 
x prof.); peso:35kg; tensão 127v ou 220v. 

UND - - - - 07 - - - - 

 
 

01 07 
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Anexo I-A do Termo de Referência 

ITENS A SEREM LICITADOS 
 

ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

1 

 
REFRIGERADOR DUPLEX 475L, sendo 155 para o freezer e 
320 para o refrigerador, 127/220V, classificação energética A, 

tipo de degelo cycle defrost, cor branca; 

 
 

UND 

 
 

20 R$2.835,36 R$56.707,20 

O Valor Total Estimado do Item é de R$56.707,20(cinquenta e seis reais e setecentos e sete reais e vinte 
centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

2 

 
BEBEDOUROS INDUSTRIAL E ESCOLAR, confeccionado em 
aço inox, com grande capacidade de armazenamento de agua 
refrigerada de no mínimo 45 lits, com três torneiras, filtro de 
purificação da agua que entra no reservatório, torneiras 
cromada comum ou de jato pressão 

 
 

UND 

 
 

22 
R$1.888,53 R$41.547,66 

O Valor Total Estimado do Item é de R$41.547,66(quarenta e um mil cinquentos e quarenta e sete reias 
e sessenta e seis centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

3 

 
BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. 
Elétrico, com 2 torneiras, desmontáveis e substituíveis, para 
água em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de 
resfriamento de aproximadamente 5 litros por hora com 
temperatura ambiente de 30°. Medidas aproximadas: Largura: 
316 mm, altura: 980 mm, profundidade: 335 mm. Gabinete com 
proteção UV. Depósito de água mínimo de 2,5 litros em plástico 
injetado atóxico, com serpentina externa e termostato 
regulável. Deve ser aprovado pelo Inmetro e ter pelo menos 1 
ano de garantia contra defeitos de fabricação. 

 
 
 
 
 

UND 

 
 
 
 
 

08 R$696,06 R$5.568,48 

O Valor Total Estimado do Item é de R$5.568,48(cinco mil e quinhentos e sessenta e oito reais e 
quarenta e 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

4 

 
VENTILADOR TUFÃO OSCILANTE, fixo na parede, 50 cm, 
três velocidades, com pás de plástico, cor preto. 

 
UND 

 
190 R$204,64 R$38.881,60 

O Valor Total Estimado do Item é de R$38.881,60(trinta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e 
sessenta centavos) 
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ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

5 

 
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES 
DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA 
ACOPLADOS. Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas 
com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, 
fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por 
GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com 
queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. O 
tamanho aproximado das bocas será de 30x30cm e 3 
queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou 
banho maria e c/ forno. 4 pés em aço inox e sapatas reguláveis 
constituídas de base metálica e ponteira maciça de material 
polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a 
aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões aproximadas: 
83x107x84 cm (AxLxP). 

 
 
 
 
 
 
 

UND 

 
 
 
 
 
 
 

15 R$3.571,61 R$53.574,15 

O Valor Total Estimado do Item é de R$53.574,15(cinquenta e três mil e quinhentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

6 

 
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TURBO – COR BRANCA- 
bivolt capacidade para 15 quilos - reaproveitamento de água; 
mínimo 12 programas de lavagem; 4 níveis de água; 2 
enxágues; centrifugação; com velocidade mínima de 
centrifugação, de 750 RPM, tampa superior, dispenser para 
sabão,  amaciante, e alvejante, voltagem 220/127 volts; com 
filtro para eliminação de fiapos:  classificação de eficiência 
energética “A”, garantia mínima de 12 meses. 

 
 
 
 

UND 

 
 
 
 

05 R$2.031,87 R$10.159,35 

O Valor Total Estimado do Item é de R$10.159,35(dez mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco 
centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

7 

 
FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA, com capacidade 
aproximada de 45 litros; Prato giratório; Tensão de 127 V; Cor 
predominante: branca; Selo PROCEL / eficiência energética 
“A”; Garantia mínima de 12 meses 

 
 

UND 

 
 

18 R$548,32 R$9.869,76 

O Valor Total Estimado do Item é de R$9.869,76(nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e 
e seis centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             
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8 

 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, capacidade de 2 litros, com 
potência entre 450-600 watts, com 8 velocidades, facas com 4 
lâminas de aço inox, com filtro, alimentação 127/220 volts. 

 
 

UND 

 
 

02 
R$450,15 R$900,30 

O Valor Total Estimado do Item é de R$900,30(novecentos reais e trinta centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

9 

 
LIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES (mínimo); Função 
pulsar / autoclean; Cor predominante da base: branca; Copo 
em plástico ou acrílico, com capacidade de no mínimo 2,0 
litros; Voltagem: 110V; Potência do motor: 400W (mínima); 
Com Certificação do INMETRO; Garantia mínima de 12 meses 

 
 

UND 

 
 

08 
R$152,73 R$1.221,84 

O Valor Total Estimado do Item é de R$1.221,84(hum mil duzentos e vinte e um reais e ointenta e 
quatro centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

10 

 
MULTIPROCESSADOR 600W 3 em 1 características: 2 
velocidades + pulsar; acessório para bater, cortar em tiras, 
fatiar, ralar; alimentação: 110 volts; base antiderrapante; 
centrífuga de cesto; disco para encaixe das lâminas; filtro em 
aço com sistema de alta rotação; função centrífuga, 
liquidificador e processador; função pulsar - bate até 1500 
gramas de massa; jarra - liquidificador - capacidade 1,8 litros; 
jarra - processador - capacidade 2,0 litros; lâminas (2) em aço 
inox - fatiador (1), ralador (1); porta acessórios: batedor de 
massas leves e pesadas (1); potência: 600w tipo processador - 
multiprocessador; trava de segurança (só permite o aparelho 
funcionar se corretamente montado); especificações: altura 
45,00 cm - largura 42,70 cm - profundidade 26,50 - peso 5,66 
kg. garantia mínima de 12 meses 

 
 
 
 
 
 
 

UND 

 
 
 
 
 
 
 

02 R$459,99 R$919,98 

O Valor Total Estimado do Item é de R$919,98(novecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

11 

 
FORNO ELÉTRICO de mesa. Tensão de alimentação: Bivolt 
ou 110 volts. Capacidade de 35 litros (admitida variação de 
10%). No mínimo 1.500 w de Potência. Com no mínimo 1 
prateleira removível. Com termostato e Timer. Gabinete em aço 
esmaltado e tampa com visor de vidro. Cor branca, preta e/ou 
prata. Marca e modelo de referência: Philco 36L; Mondial FR-
10 32 litros. 

 
 
 

UND 

 
 
 

02 
R$385,92 R$771,84 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL             
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ESTIMADA 

12 

 
SANDUICHEIRA - Grill, para grelhados e sanduíches; Tensão 
de alimentação: Bivolt ou 127 volts. Com chapa ondulada 
dupla; Indicadores luminosos de ligado e pronto; Corpo 
resistente a arranhões; Chapa antiaderente; Com capacidade 
aproximada de fazer 2 sanduíches por vez ou 2 grelhados; 
Chapa com proteção lateral; Potência: 750 watts (admitida 
variação de 10%); Alça fria. Marca e modelo de referência: 
Sanduicheira Grill Black & Decker Sg700; Grill e Sanduicheira 
Premium S-07 Mondial 

 
 
 
 

UND 

 
 
 
 

04 
R$75,14 R$300,56 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

13 

 
VENTILADOR TETO - Ventilador de teto, com as seguintes 
especificações mínimas: 03 velocidades; 03 hélices de 800 
mm; 18 m2 de área de ventilação; 110 V; lustre injetado, cor 
branca. Com 12 meses de garantia. (Marca de referência: 
Ventisol/Fênix Branco 3 Pás CV3 Premium ou similar) 

 
 
 

UND 

 
 
 

04 
R$141,48 R$565,92 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

14 

 
FOGÃO A GAS 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO 
BIVOLT 4 queimadores, sendo 1 rápido e 3 semi-rápido; Mesa em 
aço inox; Tampa em vidro temperado; Puxador em metal com 
proteção térmica; proteção térmica traseira; Forno autolimpante, 
capacidade mínima de 45 litros; vidro duplo; válvula de segurança; 
Botões removíveis; Pés altos que facilitam a limpeza embaixo do 
fogão; Classificação energética para forno e mesa nível “A”; 
Garantia mínima de 1 ano. 

 
 
 

UND 

 
 
 

03 
R$692,43 R$2.077,29 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

15 

 
FOGAO DOMESTICO CONVENCIONAL - Fogão de piso. 
Especificações técnicas: 6 bocas; cor: branca; dimensões 
aproximadas: largura: 76 cm x altura: 97 cm x profundidade: 70 cm; 
peso aproximado: 45 kg; tipo: fogão de piso; garantia: 12 meses; 
capacidade do forno: 96 litros; 2 prateleiras deslizantes manuais; 
acendimento automático; vidro panorâmico; funcionamento a gás; 
acabamento da mesa em inox; com luz de forno; botões 
removíveis; vidro interno removível; com pés; bivolt; classificação 
energética A. Referência: Brastemp ou similar. 

 
 
 
 

UND 

 
 
 
 

11 R$1.288,38 R$14.172,18 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND QUANT. VALOR VALOR TOTAL             
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MÁXIMA UNITÁRIO 
ESTIMADA 

16 

 
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM QUEIMADORES 
DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA 
ACOPLADOS. Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas 
com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, 
fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por 
GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com 
queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. O 
tamanho aproximado das bocas será de 30x30cm e 3 
queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou 
banho maria e c/ forno. 4 pés em aço inox e sapatas reguláveis 
constituídas de base metálica e ponteira maciça de material 
polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a 
aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões aproximadas: 
83x107x84 cm (AxLxP). 

 
 
 
 

UND 

 
 
 
 

01 

R$2.979,99 R$2.979,99 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

17 

 
BATEDEIRA APLICAÇÃO DOMÉSTICA; material resistente; - 
Motor removível permitindo o uso portátil em outros recipientes 
para agitação rápida; - Possui a função pulsar; - Pode ser 
utilizada de maneira portátil ou no pedestal; - Sistema de 
encaixe porta-fio; - Base antiderrapante fácil limpeza; 
Voltagem: 127/220 V; - Potência: 200 W; - Velocidades: 3; - 
Acompanha kit acessórios; - Consumo de energia classe A. 
Selo INMETRO. - Garantia de 01 ano e assistência técnica. 

 
 
 
 

UND 

 
 
 
 

02 R$121,69 R$243,38 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

18 

 
BATEDEIRA PLANETÁRIA - tigela de plástico com capacidade 
para 4 litros; controle eletrônico com 11 velocidades + turbo: 
variação de velocidade para diferentes receitas; 3 pares de 
batedores para: massas leves, massas pesadas e cremes e 
claras em neve; tampa anti respingos; botão de acionamento 
para levantamento do corpo do produto; acabamento da face 
frontal em aço inox; modelo: fixa. Função pulsar: não. 
Consumo de energia (kw/h): 0,5. Potência (w): 500. 
capacidade(l): 4 litros 

 
 
 
 

UND 

 
 
 
 

01 
R$463,59 R$463,59 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             
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19 

 
FREEZER, TIPO HORIZONTAL, capacidade MÍNIMA de  546 l, 
altura 94,40 cm, largura 166,50 cm, profundidade 69 cm, 
quantidade tampas 2 un, sistema degelo manual, cor branca, 
tensão alimentação 110/220v v, características adicionais 
dreno frontal 

 
 

UND 

 
 

01 
R$3.007,66 R$3.007,66 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

20 

 
FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR, 127 volts, contendo as 
seguintes características mínimas: vapor e seco; jato de vapor 
contínuo; indicador de tecidos; autolimpante; base antiaderente; 
possuir selo do INMETRO, com manual de instruções em português, 
com rede de assistência técnica e garantia mínima de 1 ano contra 
defeitos de fabricação 

 
 

UND 

 
 

03 
R$185,74 R$557,22 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

21 

 
CAFETEIRA ELÉTRICA, material plástico resistente, aplicação 
residencial, capacidade para 12 xícaras, voltagem 110 V, placa 
aquecedora com termostato / válvula tipo cor (placa 
aquecedora), potência mínima de 620W, cor preta, dimensões 
aproximadas de 280 mm de largura, 270 mm de altura, 140 mm 
de profundidade e peso aproximado de 950 g, com no mínimo 
01 ano de garantia concedida pelo fabricante. 

 
 
 

UND 

 
 
 

03 
R$139,50 R$418,50 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

22 

 
GELADEIRA, capacidade mínima de 340 litros e máxima de 
360 litros, 110v, cor branca, não duplex, com prateleiras 
internas removíveis e reguláveis, pés niveladores deslizantes, 
porta ovos removível com capacidade para, no mínimo, 12 
unidades, porta latas, gaveta para frutas e legumes, prateleiras 
do refrigerador removíveis, consumo na classe “A” em energia. 
Utiliza gás que não agride o meio ambiente, garantia mínima 
de 12 meses 

 
 
 

UND 

 
 
 

02 
R$1.547,50 R$3.095,00 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             
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23 

 
GELADEIRA tipo frigobar, capacidade bruta mínima de 120 
litros, capacidade líquida mínima 100 litros, cor branca, 110 
Volts. Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE) 
Classe "A". 

 
 

UND 

 
 

02 R$942,66 R$1.885,32 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

24 

 
CHALEIRA ELÉTRICA EM MATERIAL METÁLICO, AÇO INOX 
OU AÇO ESCOVADO, com capacidade mínima de 1,5 litros. 
Características adicionais: desligamento automático, base 
destacável, potência mínima de 1200w (admite-se variação de 
10%), voltagem 110v. deve ter pelo menos 1 ano de garantia 
contra defeitos de fabricação. 

 
 

UND 

 
 

02 
R$216,63 R$433,26 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

25 

 
FILTRO UNIVERSAL PARA BEBEDOURO DE PRESSAO 
TIPO COLUNA, Corpo: Plástico rígido Elemento filtrantes: 
Carvão ativado e polipropileno Retenção de partículas: Classe 
3 ( 5 a 15 µm ) Retenção de cloro: Classe 3 ( 25% a 49,9% ) 
Conexões: entrada 1/2' saída 1/4' 

 
 

UND 

 
 

55 
R$42,36 R$2.329,80 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 
ITEM EXCLUSIVO PARA ME’s e EPP’s 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADA 

VALOR TOTAL             

26 

 
BEBEDOURO industrial 25lts inox armazena 25 lts de água 
gelada; capacidade de refrigeração de l/h; duas torneiras de 
metal cromado; gás refrigerante ecológico rl35; termostato 
regulador de temperatura; dimensões 1050 x 400 x 500 (alt x 
lar. x prof.); peso:35kg; tensão 127v ou 220v. 

 
 

UND 

 
 

07 
R$1.400,29 R$9.802,03 

O Valor Total Estimado do Item é de R$ 
 

  
VALOR TOTAL DESTA LICITAÇÃO R$262.453,86(duzentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e 
cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) 
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ANEXO 02 

 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro(a) da PMP 
 
 
Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 007/2019. 
 
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 007/2019 

 
 
 MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro(a) da PMP 
 
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão Presencial Nº 
______/201___. 
 
 
 
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 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 nº 
10.520/02. 
 
 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
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ANEXO 04 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019 
 
 

Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro(a) da PMP 
 
Referente: Declarações para participar do Pregão Presencial nº ______/201___. 
 
 
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 8.666/93, acrescido pela Lei 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 007/2019 
 

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 007/2019. 
PROCESSO N.º 11.643/2018. 
 

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.  
 



  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   
COMISSÃO DE PREGÃO - PIÚMA/ES 
C.N.P.J. nº 27.165.695/0001-18 

 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 4º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 

PROC. Nº11.643/2018 

PAG:__________ 

 
ASS.:  

 

 

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 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:  
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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 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. 
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11.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 
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 007/2019 
PROCESSO N.º 11.643/2018 
 

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 _________ (_______________) 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 em até ______ (________) dias. 
 

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. 
 
9.3 - O gerenciamento das autorizações de fornecimento caberá à Secretaria _____________________. 
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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 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019 
 

MODELO PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

ITEM .......................... 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID 

 
Quantidade 

Estimada 
 

Valor 
Unitário 

Estimado 
R$ 

Valor 
Total 

Estimado 
R$ 

 
Marca/Modelo 

   
 
 
 

 
  

OBS.: SEGUIR SEGUENCIA DE ITENS CASO FOR NECESSÁRIO. EX.: ITEM 1... 
 
Valor Total de cada item 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.  
         Os valores totais da proposta para cada item cotado deverão ser preenchidos por extenso, fora 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. 
 
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) 


