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INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 41 DE 28 DE OUTUBRO DE 2016 

 
Dispõe sobre alteração da IN-CGM nº 36/2015 
estabelecidas pela Procuradoria e Controladoria Geral do 
Município. 

 
A Controladoria Geral do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.807/2011, art. 31 e 74 da Constituição 
Federal de 1988, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, pela Resolução TCE/ES nº 227/2011, IN-
CGM nº 001/2016, alterada pela IN-CGM nº 009/2013; 

A Procuradoria Geral do Município de Piúma, no cumprimento de sua missão 
institucional e legal prevista na Lei Municipal nº 1932/2013, visando a normatizar e aprimorar as 
metodologias de trabalho, a serem utilizadas nas contratações públicas realizadas pela Prefeitura 
Municipal de Piúma; 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar inclusão de novas minutas à IN-CGM nº 
36/2015 e aprimorar as já existentes; 

 
RESOLVEM: 

 
Art. 1° - Acrescer ao art. 11 da IN-CGM nº 36/2016 as seguintes alíneas: 
“k) Anexo XI - Minuta-padrão de Edital de Pregão Presencial, com sistema de registro de 

preços; 
l) Anexo XII - Minuta-padrão de Edital de Pregão Presencial, com sistema de registro de 

preços, EXCLUSIVO para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
m) Anexo XIII - Minuta-padrão de Edital de Pregão Eletrônico, com sistema de registro de 

preços; 
n) Anexo XIV - Minuta-padrão de Edital de Pregão Eletrônico, com sistema de registro de 

preços EXCLUSIVO para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
 
Art. 2° - Ficam acrescidos ao Item 14 da Minuta-padrão de Edital de Pregão Presencial 

(Anexo VI) e Item 11 da Minuta-padrão de Edital de Pregão Eletrônico as seguintes Notas Explicativas, 
em atendimento a Lei Complementar nº 147/2014: 

 
Nota 1: As Cotas distribuídas, conforme artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014: 
 
“Cota Principal” – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, 
inclusive os que se enquadrem na condição de “Microempresa – ME” ou “Empresa de 
Pequeno Porte – EPP” ou “ Microempreendor Individual - MEI” e que atuem no ramo de 
atividade referente ao objeto licitado. 
 
“Cota Reservada” – Lote/itens constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do 
quantitativo do respectivo objeto, estão abertos para a participação exclusiva de 
“Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP” ou “ Microempreendor 
Individual - MEI”, sem prejuízo de sua participação nos lotes da cota principal, e que atuem 
no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei 
Complementar n° 147/2014. 
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Nota 2: Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP 
sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, será 
registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado 
que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item. 
 
Nota 3: Caso não haja licitantes interessados no lote reservado para ME,EPP e MEI , o 
licitante vencedor da cota principal fica obrigado a fornecer/executar os itens referentes 
a cota reservada pelo mesmo valor oferecido na cota principal. 
 
Art. 3º - O descumprimento desta IN-CGM e seus anexos implica na apuração de 

responsabilidades. 
 
Art. 4º -  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Piúma/ES, 28 de outubro de 2016. 
 
 

Samuel Zuqui 
Prefeito Municipal 

 
 

Ricardo Rios do Sacramento 
Controlador Geral Municipal 

 
 

Bruno Alpoim Sabbagh 
Procurador Geral do Município 

 
 

David Dalla Passos 
Procurador Municipal 
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ANEXO XI 
MINUTA-PADRÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 

 

Os tópicos destacados em amarelo deverão ser preenchidos ou adequadosa 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/201___ 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA 
MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 
 

A (NOME DO ORGÃO), por seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, com sede na Avenida Anibal de Souza 
Gonçalves, nº 18, Edificio Millar, Acaiaca, Piúma-ES, realizará licitação na modalidade "Pregão 
Presencial" por ___________(ITEM ou LOTE), para “Aquisição/Prestação de Serviços de 
__________________________________ – Secretaria de _________________”, conforme especificação do(s) 
Processo(s)  nº __________ devidamente aprovada pelo Chefe do Executivo. 
 
O Pregão será realizado pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 
_______/201____. 
 
Todos os procedimentos serão regidos pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal nº 896/2014 e 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/Prestação de Serviços de 
__________________________________ – Secretaria de _________________, da Prefeitura Municipal de Piúma, 
conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital 
para todos os fins.  
 
1.2 – A entrega dos itens deste pregão será conforme solicitação da Secretaria(s) requisitante(s), 
devendo atender às condições estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento da 
Ordem de Fornecimento/Serviços emitida pela Secretaria(s) requisitante(s). 
 
1.3 – Caberá a(s) Secretaria(s) requisitante(s), a responsabilidade pela fiscalização e 
acompanhamento do fornecimento/serviço referente ao objeto ora licitado. A fiscalização a que se 
refere este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada por eventuais danos 
causados ao município de Piúma-ES ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa 
de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1 – Modalidade: Pregão Presencial  
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2.2 – Processo(s) Administrativo(s) nº _________________________ 
 
2.3 – Tipo de Licitação: MENOR PREÇO ___________________(ITEM ou LOTE) 
 
2.4 – Data e horário do credenciamento e entrega dos envelopes: De ____h às ____h____m do dia _____ 
de _________ de 201____. 
 
2.5 – Data e horário da abertura dos envelopes: De ____h às ____h____m do dia _____ de _________ de 
201____. 
 
2.6 – Local de realização do Pregão: Sala de Reuniões da Prefeitura, situada na Avenida Anibal de 
Souza Gonçalves, nº 18, 3º andar, Edificio Millar, Acaiaca, Piúma-ES. 
 

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: 
 

Órgão Dotação 
Natureza de 

Despesa 
Ficha Fonte 

Secretaria ___________ 
(especificar) 

    

 

5 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1 – Conforme previsto no art. 41 § 1º da Lei Federal 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. 
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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 – Até às ____h do dia _____ de _________ de 201____ o(a) Pregoeiro(a) 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(a), 
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 Nº _____/201___ 
ABERTURA: _____/_____/201___ 

HORÁRIO: ______h 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
P/ HABILITAÇÃO. 

MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/201___ 

ABERTURA: _____/_____/201___ 
HORÁRIO: ______h 

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

7 – DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro(a), o proponente deverá apresentar: 
a) Cópia autenticada da cédula de identidade da pessoa credenciada pela licitante, que poderá ser 
autenticada 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 
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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(a) 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(a) Pregoeiro(a), como também pela Equipe de Apoio da 
PMP, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer previamente ao 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 n. _____/201____ - 
Registro de Preço, Envelope DECLARAÇÃO". 
 
7.9 – A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como documentos 
de identificação, devidamente autenticados  pela Equipe de Pregão da PMP ou por cartório 
competente, na fase de credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no Envelope n.º 02 
– Habilitação. 
 

8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
8.1 – Às ______h do dia ______ de _____________ de 201____ 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. 
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9 - DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 

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

10 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
10.1 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
10.2 - As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado não sendo aceitas 
propostas de fornecimento de itens parciais do objeto. 
 
10.3 – não será permitida sub-contratação 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 Federal 8.666/93. 
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10.7 - Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta. 
 
10.8 - Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que 
tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) ou representantes legais comuns e as 
que dependam economicamente ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem. 
 
10.9 – Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 
 
10.9.1 – Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante 
deste instrumento e seus anexos; 
 
10.9.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 

11 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 
11.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, sua proposta e sua 
documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, 
contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com CNPJ) os 
seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Piúma-ES” – PMP – Pregão Presencial, nº _____/201____, 
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(a) Pregoeiro(a) ou da Equipe de Apoio da PMP, hipótese em 
que a autenticação deverá ocorrer previamente à entrega dos envelopes lacrados, ou por publicação 
Oficial. 
 

12 – DO ENVELOPE Nº 001 – PROPOSTA 

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

a.1) No caso de fabricação própria, favor informar tal situação. 
 
b) validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da mesma; 
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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; 
OBS. 01: O número de casas decimais poderá ser ampliada levando-se em conta o objeto do certame. 
Ex.: medicamentos e combustível. 
 

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 lote. 
Observação: Somente aplicável nos casos de licitação por lote. 

 
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. 
 
OBS. 02: A regra da licitação na modalidade Pregão é "menor preço por item" e, quando utilizada 
a metodologia "menor preço por lote" além das justificativas técnicas da Secretaria(s) 
requisitante(s), deverá o(a) Pregoeiro(a) avaliar e decidir motivadamente nos autos por sua 
utilização ou não. Em sendo o caso de utilização de "menor preço por lote", devem ser inclusas 
no edital os itens 12.1.2, 12.2 e 12.2.1. 
 
12.1.2 - A disputa será valor global por lote; mesmo sendo a disputa por “lote”, as propostas devem 
conter os valores unitários, no mínimo dentro da estimativa, conforme o Anexo I. 
 
12.2 – A proposta deverá informar, ainda, o valor unitário com (R$X,XX) e total de cada lote (R$X,XX); 
devendo o valor total do lote ser por extenso. 
 
12.2.1 – Em caso de divergência entre o valor total do lote em algarismo e o valor total do lote por 
extenso, PREVALECERÁ o valor total do lote por extenso. 
 
12.3 – As propostas com valores superiores ao máximo estimado por item ou lote serão 
desclassificadas. 
 
12.4 – A simples apresentação da proposta por si só implicará a plena aceitação por parte do licitante 
de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 
 
12.5 – A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, as normas e exigências 
deste edital. 
 
12.6 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais 
licitantes, ou não previstas neste edital. 
 
12.7. – As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo 
01, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 
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12.8 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item/lote. 
 
12.9 – Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, 
reservando-se o(a) Pregoeiro(a) 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. 
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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 
 
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 Federal 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 
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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. 
Observação: Dependendo do tipo de aquisição/serviço poderão ser inclusos outros requisitos de 
qualificação técnica. Ex.: Registro em Órgão competente. 
 
13.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão 
de abertura da licitação.  
 
a.1) Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata contenha prazo de validade, prevalecerá o 
prazo de validade nela estipulado. 
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição ou por balancetes ou 
balanços provisórios. O balanço das empresas Sociedade Anônima ou por Ações, deverá ser 
apresentado em publicação no “Diário Oficial”, enquanto as demais deverão apresentar o balanço 
autenticado, certificado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, 
mencionando, expressamente o número do “Livro Diário” e folha em que cada balanço se acha 
regularmente transcrito. 
c) a comprovação da boa situação financeira da empresa será considerada através da verificação dos 
índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e de Solvência Geral (SG), de acordo com as 
fórmulas e condições abaixo: 
 LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo) =>1 
 LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) =>1 
 SG = (Ativo Geral) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) =>1 
c.1) As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um), em qualquer dos índices 
referidos na alínea ‘c’ deste item, quando de suas habilitações deverão  comprovar, considerados os 
riscos para a Administração, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) 
do valor arrematado para este Pregão, na forma dos §§  2o e 3o,  do artigo 31, da Lei Federal 
8.666/93, como exigência imprescindível para sua classificação podendo, ainda,  ser solicitada 
prestação de garantia na forma do  §1o, do art.  56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação. 
 
d) Os índices relacionados acima serão apurados a partir do balanço patrimonial referido no item 
13.4 alínea ‘b’. 
 
e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar balanços de 
constituição e balancetes do mês anterior ao da realização da presente licitação, autenticados por 
profissional credenciado. 
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f) Toda a documentação para a habilitação e proposta comercial deverá ser apresentada em língua 
portuguesa, sendo admitido o recebimento de folhetos ou catálogos nos idiomas espanhol ou inglês, 
desde que devidamente traduzidos para o português por tradutor juramentado. 
 

14 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 

 
14.1 – Declarada aberta a sessão pelo(a) Pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos proponentes. 
 
14.2 – O(a) Pregoeiro(a), procederá à abertura do Envelope nº. 001 – PROPOSTA, julgando-as e 
classificando-as, POR _______ e pelo MENOR PREÇO, considerando para tanto, as disposições da Lei 
Federal nº. 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 
 
14.2.1 – Não serão admitidos lances ou propostas fracionados por item. 
OBS. 03: Este dispositivo deve ser utilizado para licitação "menor preço por lote", sendo excluído 
do edital quando a licitação for "menor preço por item" 
 
14.3 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou 
imponham condições, que se opuserem a qualquer dispositivo legal vigente, ou que consignarem preços 
excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
 
14.4 – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% 
(dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos. 
 
14.5 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 14.4, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três) – a melhor proposta e mais duas, oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
  
14.6 – Uma vez classificada as propostas o(a) Pregoeiro(a) 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(a) Pregoeiro(a), 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(a) Pregoeiro(a) 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. 
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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 
___________. 
 
14.13 – Em seguida, o(a) Pregoeiro(a) 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 __________ 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(a) 
Pregoeiro(a) vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital 
ou que desabonem a idoneidade do proponente. 
   
14.18 – O(a) Pregoeiro(a) 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. 
 

Nota 1: As Cotas distribuídas, conforme artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014: 
 
“Cota Principal” – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os que 
se enquadrem na condição de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP” ou “ 
Microempreendor Individual - MEI” e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado. 
 
“Cota Reservada” – Lote/itens constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do 
respectivo objeto, estão abertos para a participação exclusiva de “Microempresa – ME” ou “Empresa 
de Pequeno Porte – EPP” ou “ Microempreendor Individual - MEI”, sem prejuízo de sua participação 
nos lotes da cota principal, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme 
determina o artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014. 
 
Nota 2: Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP sagrar-se 
vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, será registrado para ambas as 
cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços 
distintos para o mesmo item. 

mailto:controladoria@piuma.es.gov.br
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/


 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 
E-mail: controladoria@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-5076 – Site: www.controladoria.piuma.es.gov.br  

IN-CGM- 41/2016 – ANEXO XI - Página 13 de 22 

Nota 3: Caso não haja licitantes interessados no lote reservado para ME,EPP e MEI , o licitante 
vencedor da cota principal fica obrigado a fornecer/executar os itens referentes a cota reservada 
pelo mesmo valor oferecido na cota principal. 

 

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(a), devidamente fundamentados e acompanhados da documentação 
pertinente cabendo ao Pregoeiro(a) reconsiderar ou não sua decisão, antes de submetê-lo a(o) 
Prefeito(a) Municipal; 
 
b.1) o signatário do recurso deverá comprovar e anexar junto ao recurso possuir poderes para sua 
interposição. 
  
c) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará na decadência desse direito. 
 

16 – DA HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO 

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

17 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

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

18 – DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
18.1 – Após a homologação da presente licitação, será assinada Ata de Registro de Preços entre as 
partes, com validade de ____ (_____) meses/ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no 
Diário Oficial ou instrumento equivalente, vedada a sua prorrogação. 
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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– dos órgãos participantes do pregão para registro de preços: 
 

18.5.1 – A (O) _____ (órgão/setor gestor do registro de preços) será responsável 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: 
_______ 

OBS.: Inserir todos os órgãos que integrarão a ARP se for este o caso. 
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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 18.1.4.2 será efetuada nas seguintes hipóteses: 
a) quando  o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos; 
b) quando ocorrer pelo fornecedor/prestador de serviço o descumprimento das condições 
estabelecidas na ata de registro de preços; 
c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou  
e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

19.7 – O(a) Pregoeiro(a) 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, email 
pregão@piuma.es.gov.br.   
 
19.9 – O(a) Pregoeiro(a) 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 de Contrato (APLICÁVEL SOMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM ENTREGA PARCELADA – UTILIZAR O ANEXO X DA IN nº 36/2015 - 
MINUTA-PADRÃO DE CONTRATO PARA MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL/ELETRÔNICO). 
 
Piúma/ES, _____ de ___________ de 201____. 
 
xxxxxxxxxxxxxx 
Pregoeiro(a)  
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 

O Termo de Referência da(s) Secretaria(s) requisitante(s) deverá(ão) ser(em) incluso(s) 
neste Anexo com todo o seu teor. 
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ANEXO 02 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/201___ 

 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro(a) da PMP 
 
 
Assunto: Credenciamento para a 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 ______________________________  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 Nº ______/201___. 
 

 
 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 Federal nº 10.520/02, que 
satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em 
obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
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ANEXO 04 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/201___. 
 
 

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 Federal 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 
9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. 

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

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

 
 

(Assinatura, Identificação do representante legal da empresa e 
da empresa) 
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ANEXO XII 
MINUTA-PADRÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Os tópicos destacados em amarelo deverão ser preenchidos ou adequados 

 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/201___ 

EXCLUSIVAMENTE PARA – ME E EPP. 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 
A (NOME DO ORGÃO), por seu Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, com sede na Avenida Anibal de Souza 
Gonçalves, nº 18, Edificio Millar, Acaiaca, Piúma-ES, realizará licitação na modalidade "Pregão 
Presencial" por ___________(ITEM ou LOTE), para “Aquisição/Prestação de Serviços de 
__________________________________ – Secretaria de _________________”, conforme especificação do(s) 
Processo(s)  nº __________ devidamente aprovada pelo Chefe do Executivo. 
 
O Pregão será realizado pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 
_______/201____. 
 
A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA-ME, 
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, pelos 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/Prestação de Serviços de 
__________________________________ – Secretaria de _________________, da Prefeitura Municipal de Piúma, 
conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital 
para todos os fins.  
 
1.2 – A entrega dos itens deste pregão será conforme solicitação da Secretaria(s) requisitante(s), 
devendo atender às condições estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento da 
Ordem de Fornecimento/Serviços emitida pela Secretaria(s) requisitante(s). 
 
1.3 – Caberá a(s) Secretaria(s) requisitante(s), a responsabilidade pela fiscalização e 
acompanhamento do fornecimento/serviço referente ao objeto ora licitado. A fiscalização a que se 
refere este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada por eventuais danos 
causados ao município de Piúma-ES ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa 
de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
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2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1 – Modalidade: Pregão Presencial  
 
2.2 – Processo(s) Administrativo(s) nº _________________________ 
 
2.3 – Tipo de Licitação: MENOR PREÇO ___________________(ITEM ou LOTE) 
 
2.4 – Data e horário do credenciamento e entrega dos envelopes: De ____h às ____h____m do dia _____ 
de _________ de 201____. 
 
2.5 – Data e horário da abertura dos envelopes: De ____h às ____h____m do dia _____ de _________ de 
201____. 
 
2.6 – Local de realização do Pregão: Sala de Reuniões da Prefeitura, situada na Avenida Anibal de 
Souza Gonçalves, nº 18, 3º andar, Edificio 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: 
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: 
 

Órgão Dotação 
Natureza de 

Despesa 
Ficha Fonte 

mailto:controladoria@piuma.es.gov.br
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/
mailto:pregao@piuma.es.gov.br


 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 
E-mail: controladoria@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-5076 – Site: www.controladoria.piuma.es.gov.br  

IN-CGM- 41/2016 – ANEXO XII - Página 3 de 21 

Secretaria ___________ 
(especificar) 

    

 

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 – Até às ____h do dia _____ de _________ de 201____ o(a) Pregoeiro(a) 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(a), 
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 Nº _____/201___ 
ABERTURA: _____/_____/201___ 

HORÁRIO: ______h 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
P/ HABILITAÇÃO. 

MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/201___ 

ABERTURA: _____/_____/201___ 
HORÁRIO: ______h 

 
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). 
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7 – DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro(a), o proponente deverá apresentar: 
a) Cópia autenticada da cédula de identidade da pessoa credenciada pela licitante, que poderá ser 
autenticada 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(a) 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(a) Pregoeiro(a), como também pela Equipe de Apoio da 
PMP, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer previamente ao 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. 
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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 n. _____/201____, 
Envelope DECLARAÇÃO". 
 
7.9 – A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como documentos 
de identificação, devidamente autenticados  pela Equipe de Pregão da PMP ou por cartório 
competente, na fase de credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no Envelope n.º 02 
– Habilitação. 
 

8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
8.1 – Às ______h do dia ______ de _____________ de 201____ será aberta a sessão pelo Pregoeiro na sala de 
reuniões do Pregão (presencial), localizada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço informado 
no item 2.6. 
 

9 - DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 

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

10 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
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 sub-contratação de empresas.  
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10.4 - Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob falência, 
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação.  
 
10.4.1 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 
apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 
 
10.5 - Não poderão participar do presente Pregão Presencial, as empresas das quais o(a) Servidor(a) 
Público(a) da Prefeitura de Piúma-ES seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou 
subcontratado. 
 
10.6 - Também não poderão participar deste certame as empresas suspensas pelo Município de 
Piúma-ES, ou declaradas inidôneas por qualquer ente da Administração Pública, ou ainda, as 
enquadradas no Artigo 9º da Lei 8.666/93. 
 
10.7 - Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta. 
 
10.8 - Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que 
tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) ou representantes legais comuns e as 
que dependam economicamente ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem. 
 
10.9 – Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 
 
10.9.1 – Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante 
deste instrumento e seus anexos; 
 
10.9.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 

11 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 
11.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, sua proposta e sua 
documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, 
contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com CNPJ) os 
seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Piúma-ES” – PMP – Pregão Presencial, nº _____/201____, 
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(a) Pregoeiro(a) ou da Equipe de Apoio da PMP, hipótese em 
que a autenticação deverá ocorrer previamente à entrega dos envelopes lacrados, ou por publicação 
Oficial. 
 

12 – DO ENVELOPE Nº 001 – PROPOSTA 
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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; 
OBS.: O número de casas decimais poderá ser ampliada levando-se em conta o objeto do certame. Ex.: 
medicamentos e combustível. 
 

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 lote. 
Observação: Somente aplicável nos casos de licitação por lote. 

 
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. 
 
OBS.: A regra da licitação na modalidade Pregão é "menor preço por item" e, quando utilizada a 
metodologia "menor preço por lote" além das justificativas técnicas da Secretaria(s) 
requisitante(s), deverá o(a) Pregoeiro(a) avaliar e decidir motivadamente nos autos por sua 
utilização ou não. Em sendo o caso de utilização de "menor preço por lote", devem ser inclusas 
no edital os itens 12.1.2, 12.2 e 12.2.1. 
 
12.1.2 - A disputa será valor global por lote; mesmo sendo a disputa por “lote”, as propostas devem 
conter os valores unitários, no mínimo dentro da estimativa, conforme o Anexo I. 
 
12.2 – A proposta deverá informar, ainda, o valor unitário com (R$X,XX) e total de cada lote (R$X,XX); 
devendo o valor total do lote ser por extenso. 
 
12.2.1 – Em caso de divergência entre o valor total do lote em algarismo e o valor total do lote por 
extenso, PREVALECERÁ o valor total do lote por extenso. 
 
12.3 – As propostas com valores superiores ao máximo estimado por item ou lote 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/lote. 
 
12.9 – Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, 
reservando-se o(a) Pregoeiro(a) 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). 
 

mailto:controladoria@piuma.es.gov.br
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/


 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 
E-mail: controladoria@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-5076 – Site: www.controladoria.piuma.es.gov.br  

IN-CGM- 41/2016 – ANEXO XII - Página 9 de 21 

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 
 
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; 
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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. 
Observação: Dependendo do tipo de aquisição/serviço poderão ser inclusos outros requisitos de 
qualificação técnica. Ex.: Registro em Órgão competente. 
 
13.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão 
de abertura da licitação.  
 
a.1) Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata contenha prazo de validade, prevalecerá o 
prazo de validade nela estipulado. 
 
b) 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(a) Pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos proponentes. 
 
14.2 – O(a) Pregoeiro(a), procederá à abertura do Envelope nº. 001 – PROPOSTA, julgando-as e 
classificando-as, POR _______ e pelo MENOR PREÇO, considerando para tanto, as disposições da Lei 
nº. 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 
 
14.2.1 – Não serão admitidos lances ou propostas fracionados por item. 
OBS. 03: Este dispositivo deve ser utilizado para licitação "menor preço por lote", sendo excluído 
do edital quando a licitação for "menor preço por item" 
 
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. 
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14.4 – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% 
(dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos. 
 
14.5 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 14.4, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três) – a melhor proposta e mais duas, oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
  
14.6 – Uma vez classificada as propostas o(a) Pregoeiro(a) 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(a) Pregoeiro(a), 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(a) Pregoeiro(a) 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 
___________. 
 
14.13 – Em seguida, o(a) Pregoeiro(a) 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 __________ 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. 
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14.17 – A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o(a) 
Pregoeiro(a) vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital 
ou que desabonem a idoneidade do proponente. 
   
14.18 – O(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, 
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes. 
 

15 – DOS RECURSOS 

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

16 – DA HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA/SERVIÇO 

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

17 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 
17.1 - O fornecedor ou licitante que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação; 
d) declaração de inidoneidade; 
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
17.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
17.2 – advertência – nos casos de: 
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 
 
17.3 – multas – nos seguintes casos e percentuais: 
17.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega 
ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 
de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que 
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 
30 (trinta) dias; 
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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. 
 
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. 
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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 ____ (_____) meses/ano, 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 – dos órgãos participantes do pregão para registro de preços: 
 

18.5.1 – A (O) _____ (órgão/setor gestor do registro de preços) será responsável 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: 
_______ 
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OBS.: Inserir todos os órgãos que integrarão a ARP se for este o caso. 

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(a) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 
complementares, se julgar necessário. 
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19.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), 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(a) Pregoeiro(a) 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, email 
pregão@piuma.es.gov.br.   
 
19.9 – O(a) Pregoeiro(a) 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 de Contrato (APLICÁVEL SOMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM ENTREGA PARCELADA – UTILIZAR O ANEXO X DA IN nº 36/2015 - 
MINUTA-PADRÃO DE CONTRATO PARA MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL/ELETRÔNICO). 
 
Piúma/ES, _____ de ___________ de 201____. 
 
xxxxxxxxxxxxxx 
Pregoeiro(a)  
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 

O Termo de Referência da(s) Secretaria(s) requisitante(s) deverá(ão) ser(em) incluso(s) 
neste Anexo com todo o seu teor. 
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ANEXO 02 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/201___ 
 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
Piúma,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro(a) da PMP 
 
 
Assunto: Credenciamento para a 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 ______________________________  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 Nº ______/201___. 
 

 
 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 Nº ______/201___. 
 
 

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 XIII 
MINUTA-PADRÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS 

 

Os tópicos destacados em amarelo deverão ser preenchidos ou adequados 

 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/201___ 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA 
MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 
 
A Prefeitura de Piúma-ES realizará licitação na modalidade "Pregão Eletrônico", tipo menor preço 
por ___________(ITEM ou LOTE), para “Aquisição/Prestação de Serviços de _____________________”, 
conforme especificação do Processo nº ___________/201____, devidamente aprovada pelo Chefe do 
Executivo. 
 
O Pregão será realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 
_________/201___. 
 
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, Decreto Municipal nº 896/2014 e demais normas 
pertinentes, e pelas condições estabelecidas no presente edital. 
 

1 - DO OBJETO E PRAZO DE ENTREGA 

 
1.1 – O objeto da presente licitação é “Aquisição/Prestação de Serviços de 
__________________________________ – Secretaria de _________________”da Prefeitura de Piúma-ES. 
 
1.2 – As especificações do objeto e demais condições constam do Anexo ___, que integra o presente 
Edital para todos os fins. 
 
1.3 – Prazo de entrega: A entrega do produto/serviço deverá ser realizada em até _____ (__________) 
dias ininterruptos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria 
requisitante. 
 
1.4 – Local e horário de entrega: De acordo com o estabelecido no Anexo 01 do Edital. 
 
1.5 - Cabe à Secretaria requisitante a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento da 
entrega e o recebimento do objeto ora licitado. A fiscalização a que se refere este item não exclui e 
nem reduz a responsabilidade da Contratada por eventuais danos causados à Prefeitura de Piúma ou 
a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos. 
 
1.6 - A inobservância das condições do Edital implicará na recusa do objeto sem que caiba 
qualquer tipo de reclamação por parte da licitante, SOB PENA DA SOFRER AS SANÇÕES 
CABÍVEIS e sem ônus para a Prefeitura de Piúma. 
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2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
 
2.2 – Todas as referências de tempo citadas no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
2.3 – Os trabalhos serão conduzidos por servidores da Prefeitura de Piúma, denominados Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Licitações-e” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 
 
2.4 – INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Às xxh do dia xx/xx/2014. 
 
2.5 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às xx:xxh do dia xx/xx/2014. 
 

2.6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às xx:xxh do dia xx/xx/2014. 
 
2.7– INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às xx:xxh do dia xx/xx/2014. 
 

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, a(o) Pregoeiro(a), responsável por 
esta licitação, exclusivamente no endereço eletrônico pregão@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 2.6. 
 

4 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
4.1 – Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório deste pregão.  
 
4.2 - Caberá ao Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
4.3 - Caso o Pregoeiro(a) decida pela improcedência da impugnação ao ato convocatório, deverá 
encaminhar o processo para a autoridade competente – ordenadora da despesa - a quem competirá, 
nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do(a) Pregoeiro(a).  
 
4.4 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
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4.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente  por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste edital. 
 
4.6 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1 – Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Edital de Pregão correrão 
à seguinte conta: 

Órgão Dotação 
Natureza de 

Despesa 
Ficha Fonte 

Secretaria ___________ 
(especificar) 

    

 

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital e seus anexos. 
 
6.2 - As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado não sendo aceitas 
propostas de fornecimento de itens parciais do objeto. 
 
6.3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
b) Não será permitida a sub-contratação de empresas. 
 
c) Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação.  
 
c.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. 
 
d) Não poderão participar do presente Pregão, as empresas das quais o(a) Servidor(a) Público(a) da 
Prefeitura de Piúma/ES seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico, sub-contratado ou 
administrador. 
 
e) 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. 
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6.4 - Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta individual. 
 
6.4.1 - 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. 
 
6.5 – Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 
 
6.5.1 – Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste 
instrumento e seus anexos; 
 
6.5.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 
 

7 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 
7.1 - O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
 
c) abrir as propostas de preços; 
 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
 
g) verificar os documentos de habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
 
h) declarar o vencedor; 
 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
 
j) elaborar a ata da sessão; 
 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
 

8 – DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 
8.1 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do pregão. 
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8.2 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 
S.A; sediadas no País. 
 
8.3 – A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
da Prefeitura, devidamente justificado. 
 

8.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

 
8.5 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e na presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 

9 – DA PARTICIPAÇÃO 

 
9.1 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observadas a data e horário limite estabelecidos. 
 
Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
http://www.licitacoes-e.com.br. 
 
9.2 – Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
edital. 
 
9.3 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

10 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS, ABERTURA E SESSÃO DE LANCES. 

 
10.1 – A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
10.2 – SERÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS QUE: 
 
10.2.1 – Apresentarem proposta com valor total do(s) lote(s) acima do máximo estimado no 
Anexo 01 do Edital. 
 
10.2.2 – Não informarem a MARCA e MODELO do bem ofertado no campo INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS do sistema eletrônico; e/ou 
OBS.: Utilizar este item somente nos casos de aquisição de bens de consumo e permanentes. 
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10.3 – Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
10.4 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e 
subsequente encaminhamento da Proposta de Preços exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até às xx:xx – horário de Brasília, do dia xx de xxxxx de xxxx. 
 
10.5 – A disputa de lances deste Pregão adotará o critério de menor preço por lote para o(s) qual(is) 
a LICITANTE pretende fornecer, conforme definido no Anexo I (Termo de Referência) do Edital. 
 
10.6 – A partir das xx:xx, do dia xx de xxxx de xxxx, horário previsto no sistema, terá início à 
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando 
ao Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
 
10.7 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
10.8 – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado pelo próprio Licitante no sistema. 
 
10.9 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
10.10 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 
 
10.11 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta 
minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
10.12 – Facultativamente, o(a) Pregoeiro(a) poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 
trinta minutos, finda o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o 
vencedor o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente 
ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, 
bem assim decidir sobre sua aceitação. 
 
10.13 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da 
aceitação do lance de menor valor. 
 
10.14 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá 
apresentar o preço unitário, total e a marca dos bens, em algarismo e por extenso, expresso em 
moeda corrente nacional (R$), e com duas casas decimais após a vírgula (R$X,XX), fixo e 
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irreajustável. No prazo de 2 (dois) dias úteis a empresa arrematante deverá entregar a 
proposta comercial e toda a documentação de habilitação constante no item 12 deste Edital. 
OBS.: A "marca dos bens" deverá ser suprimida do Item10.14 no caso de contratação de prestação de 
serviços. 
OBS.: O número de casas decimais poderá ser ampliada levando-se em conta o objeto do certame. Ex.: 
medicamentos e combustível. 
 

10.14.1 – A documentação e proposta de que trata este item 10.14 poderá ser entregue 
pessoalmente OU ser encaminhada para o seguinte endereço: 

 

A/C EQUIPE DE PREGÃO 
Av. Aníbal de Sousa Gonçalves, nº 18 
Bairro – Acaiaca – CEP: 29.285-000 / Piúma-ES 

 
10.14.2 – A Equipe de Pregão não se responsabiliza por documentos enviados sem a devida 

informação do destinatário e/ou recebidos fora do prazo. 
 
10.15 - Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar 
situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 
Neste caso, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e a habilitação dos proponentes 
observadas a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo 
proponente convocado para negociar redução do preço ofertado, na forma do art. 64, § 2º da Lei 
8.666/93.  
 
 
 
10.16 – A empresa arrematante que não cumprir com as suas obrigações, e/ou enviar mensagem 
após o encerramento da disputa informando que desiste e/ou não atende as condições do edital, 
SERÁ PUNIDA DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. 
 

11 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
11.1 - Obedecidos os critérios definidos em edital, para julgamento e classificação das propostas, será 
adotado o critério de menor preço por lote, respeitado(s) o(s) limite(s) máximo(s) por item(ns) 
previsto(s) no Anexo 01.  
 
11.2 - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por ME ou 
EPP igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
11.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 05 
(cinco) minutos após a solicitação do(a) Pregoeiro(a) (sala de disputa ou caixa de mensagens), 
apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, 
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão; 
 
11.2.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 
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condição prevista no caput, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
Hipótese de não contratação nos termos previstos na condição indicada no caput, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
11.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, 
bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou 
preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes. 
 

Nota 1: As Cotas distribuídas, conforme artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014: 
 
“Cota Principal” – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os que 
se enquadrem na condição de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP” ou “ 
Microempreendor Individual - MEI” e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado. 
 
“Cota Reservada” – Lote/itens constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do 
respectivo objeto, estão abertos para a participação exclusiva de “Microempresa – ME” ou “Empresa 
de Pequeno Porte – EPP” ou “ Microempreendor Individual - MEI”, sem prejuízo de sua participação 
nos lotes da cota principal, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme 
determina o artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014. 
Nota 2: Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP sagrar-se 
vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, será registrado para ambas as 
cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços 
distintos para o mesmo item. 
Nota 3: Caso não haja licitantes interessados no lote reservado para ME,EPP e MEI , o licitante 
vencedor da cota principal fica obrigado a fornecer/executar os itens referentes a cota reservada 
pelo mesmo valor oferecido na cota principal. 

 

12 – DA HABILITAÇÃO 

 
12.1 – DA HABILITAÇÃO 
Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, 
por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o 
Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou 
“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 
 
12.1.1 – 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; 
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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. 
 
12.1.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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. 
12.1.2.1 - Serão aceitas certidões de regularidade fiscal positivas com efeitos de negativa. 
 
12.1.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Comprovação de aptidão para fornecimento dos produtos licitados, mediante apresentação 
de declaração firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que sendo clientes da 
licitante, que atestem a capacidade da mesma para proceder ao fornecimento do objeto ora 
licitado. 

 
12.1.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão 
de abertura da licitação.  

a.1) Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata contenha prazo de validade, 
prevalecerá o prazo de validade nela estipulado. 
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição ou por balancetes ou 
balanços provisórios. O balanço das empresas Sociedade Anônima ou por Ações, deverá ser 
apresentado em publicação no “Diário Oficial”, enquanto as demais deverão apresentar o balanço 
autenticado, certificado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, 
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mencionando, expressamente o número do “Livro Diário” e folha em que cada balanço se acha 
regularmente transcrito. 
c) a comprovação da boa situação financeira da empresa será considerada através da verificação dos 
índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e de Solvência Geral (SG), de acordo com as 
fórmulas e condições abaixo: 
 LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo) =>1 
 LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) =>1 
 SG = (Ativo Geral) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) =>1 

c.1) As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um), em qualquer dos índices 
referidos na alínea ‘c’ deste item, quando de suas habilitações deverão  comprovar, considerados os 
riscos para a Administração, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) 
do valor arrematado para este Pregão, na forma dos §§  2o e 3o,  do artigo 31, da Lei 8.666/93, como 
exigência imprescindível para sua classificação podendo, ainda,  ser solicitada prestação de garantia 
na forma do  §1o, do art.  56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação. 
 
d) Os índices relacionados acima serão apurados a partir do balanço patrimonial referido no item 
13.4 alínea ‘b’. 
 
e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar balanços de 
constituição e balancetes do mês anterior ao da realização da presente licitação, autenticados por 
profissional credenciado. 
 
12.1.4.1 - 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. 
 

13 - DOS RECURSOS 

 
13.1 – Após declarado o vencedor no sistema eletrônico, o licitante que desejar recorrer contra 
decisões do(a) Pregoeiro(a) poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema, 
imediatamente após a declaração no sistema, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes 
facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 
 
13.2 – Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura de Piúma, Setor de Protocolo, observando 
os seguintes critérios: 
 
a) serem dirigidos ao(a) Pregoeiro(a), devidamente fundamentados e acompanhados da 
documentação pertinente;  
 
b) estarem assinados por representante legal do licitante, com comprovação de que a pessoa tem 
poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos 
autos); 
 
13.3 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal. Ou seja, apenas 
será conhecido recurso cuja manifestação tenha se dado em até 30 (minutos) a contar da 
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declaração do vencedor no sistema do Banco do Brasil. O(a) Pregoeiro(a) informará, via 
sistema, a data e horário em que será declarado o vencedor do certame. 
 

13.3.1 – Manifestações de intenção de recurso apresentadas antes ou depois do período 
previsto no item 13.3 não serão consideradas. 
 
13.4 – A falta de manifestação de recurso do licitante nas condições acima indicadas, importará na 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor, 
nos termos do art.4º, inciso XX, da Lei Federal 10.520/02. 
 
13.5 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
13.6 - Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo. 
 
13.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.8 - Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como quaisquer outros expedientes referentes ao 
Edital, deverão ser dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e encaminhados à Prefeitura de Piúma, dentro do 
prazo previsto no item 13.1, o(a) qual deverá receber, examinar, manifestar e, em sendo o caso, 
submetê-los a autoridade competente para decisão. 
 
13.8.1 - Os recursos e contrarrazões de recurso poderão ser protocolados diretamente no Protocolo 
Geral do Município ou encaminhados por Sedex/Correios. No caso do encaminhamento por 
Sedex/Correios, a data da postagem do documento será utilizada para fins de análise de 
tempestividade do recurso.  
 

14 – DA HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

 
14.1 – O resultado de julgamento será submetido à autoridade competente para adjudicação e 
posterior homologação. 
 
14.2 – 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/Ordem de Serviços, visando à execução do 
objeto licitado. 
 
14.3 - O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para confirmar o recebimento da 
Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviços, que poderá ser enviada para o e-mail cadastrado 
pelo licitante ou Fax. A contagem de prazo terá início da data do envio da Autorização de 
Fornecimento/Ordem de Serviços pela Administração. 
 
14.3.1 - Caso o LICITANTE VENCEDOR retirar pessoalmente a Autorização de Fornecimento/Ordem 
de Serviços, o documento se dará como recebido na data da retirada. 
 
14.4 – Deverá ainda estar, o LICITANTE VENCEDOR, em dia com as mesmas entidades previstas no 
Item 12 deste Edital. 
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14.5 – A recusa injustificada do LICITANTE VENCEDOR em assinar/receber a Autorização de 
Fornecimento/Ordem de Serviços ou de receber a mesma via e-mail ou Fax, dentro do prazo 
estabelecido o sujeitará, às penalidades previstas na Legislação Federal, bem como no Decreto 
Municipal nº 896/2014. 
 
14.6 – A Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviços poderá ser cancelada pela Administração: 
a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das 
hipóteses contidas nos dispositivos previstos no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 
b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE,  
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 - O fornecedor ou licitante que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação; 
d) declaração de inidoneidade; 
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
15.1.1 - 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. 
 
15.2 – advertência – nos casos de: 
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 
 
15.3 – multas – nos seguintes casos e percentuais: 
15.3.1 - 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; 
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f) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do 
contrato. 
15.3.2 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida. 
15.3.3 -  A sanção pecuniária prevista na alínea “d” do Item 15.3.1 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades. 
 
15.4 - suspensão temporária de participação em licitação: 
15.4.1 - 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. 
 
15.5 - impedimento de licitar e contratar com a Administração:  
15.5.1 - 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. 
 
15.6 - declaração de inidoneidade: 
15.6.1 - 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 15.4.1. 
15.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida. 
 
15.7 – As multas previstas no Item 15.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 
cobradas judicialmente, se for o caso. 
 
15.8 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 15.1, 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. 
 

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
16.1 - 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 recebedor dos bens e desde que atendidas todas as exigências do Edital. 
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. 
 
§ 1º - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64, e 
instruções normativas vigentes. 
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16.2 – Em cumprimento à cláusula segunda do Protocolo ICMS 42/2009, os fornecedores deverão 
emitir somente NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. 
OBS.: Este item deverá ser excluído nos casos de prestação de serviços. 
 

17 – DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
17.1 – Após a homologação da presente licitação, será assinada Ata de Registro de Preços entre as 
partes, com validade de ____ (_____) meses/ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no 
Diário Oficial ou instrumento equivalente, vedada a sua prorrogação. 
 
17.2 – 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. 
 
17.3 - 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. 
 
17.4 – estimativa de quantidades: 
 
17.4.1 - 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. 
 
17.4.2 - 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. 
 
 
17.5 – dos órgãos participantes do pregão para registro de preços: 
 

17.5.1 – A (O) _____ (órgão/setor gestor do registro de preços) será responsável pelo gerenciamento, 
orientação e controle do presente sistema de registro de preços. 

17.5.2 - Participam, ainda, deste certame os seguintes órgãos da Administração Pública Municipal: 
_______ 
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OBS.: Inserir todos os órgãos que integrarão a ARP se for este o caso. 

17.6 – da adesão à ata de registro de preço: 

17.6.1 - 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 17.1.1.2 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 
 
17.6.2 - 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. 
 
17.7 – do cadastro de reserva: 
 
17.7.1 – 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. 
 
17.7.2 – A habilitação dos fornecedores/prestadores de serviço que comporão o cadastro de reserva 
a que se refere o item 17.7.1 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. 
 
 

18 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
18.1 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
18.2 – É facultado ao(a) Pregoeiro(a), ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
18.3 – Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação. 
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18.4 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
18.5 – 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. 
 
18.6 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado. 
 
18.7 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) e a participação do 
licitante nesta licitação, implica na aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
18.9 - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes anexos: 
 
 

  Anexo 01 - Termo de Referência 
  Anexo 02 - Proposta Comercial (MODELO); Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, 

art. 7º, da Constituição Federal (MODELO), Declaração de Superveniência (MODELO). 
 Anexo 03 - Termo de Garantia de Entrega  
 Anexo 04 – Ata de Registro de Preços 

 
 

Piúma/ES, xx de xxxxxxxxx de 201_____. 
 

xxxxxxxxx 
Pregoeiro(a) – PMP 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/201___  
ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

Inserir todo o teor do Termo de Referência
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2014 
ANEXO 02  - PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) 

 
Empresa: ____________(Nome da Empresa, data e CNPJ)____________ 
 
À Prefeitura de Piúma- ES 
 
Pregão Eletrônico nº. ___/20____ – Aquisição/Prestação de Serviços de ........., em conformidade 
com quantidades e especificações contidas no Anexo 01, do presente Edital. 
 
Prezados Senhores, 
 
Pela presente formulamos Proposta Comercial para Aquisição/Prestação de Serviços de .........,, de 
acordo com todas as condições do Pregão Eletrônico nº. ____/20____ e seus anexos. 
 
Outrossim, DECLARAMOS SOB AS PENAS 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 a penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento em contratar com Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, 
inclusive, com a Prefeitura de Piúma- ES. 
 
4º) O prazo de validade da presente Proposta é de 60 dias corridos, a contar da data estabelecida por 
V.Sas. para sua apresentação. 
 
5º) Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, 
tributos, contribuições, seguros, licenças, frete. 
 
6º) (Informar dados bancários da empresa). 
 
7º) Descrição do objeto ofertado, contendo especificações técnicas, preços em algarismo e por 
extenso, marca,etc. 
 
Sem mais para o momento, firmamo-nos, 
Atenciosamente, 

____________________________________ 
Identificação e Assinatura 
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PREGÃO ELETRÔNICO No ___/201...... 
ANEXO 03 - TERMO DE GARANTIA DE ENTREGA 

 
 
LOCAL E DATA 
À 
 
____________ (NOME DO ÓRGÃO) _____________ 
 
 
 
 
A empresa ________ (Nome da Empresa) _________, estabelecida à __________ (Endereço Completo) 
__________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades 
cabíveis que, se vencedora do certame, entregará os bens/serviços objetos desta licitação conforme 
quantidade e especificação constante do ANEXO 01 do presente Edital. 
____________________________________ 
(Nome e identificação do representante legal) 
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ANEXO XIV 
MINUTA-PADRÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – REGISTRO DE PREÇOS 
 

Os tópicos destacados em amarelo deverão ser preenchidos ou adequados 

 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/201___ 

EXCLUSIVAMENTE PARA – ME E EPP. 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
A Prefeitura de Piúma-ES realizará licitação na modalidade "Pregão Eletrônico", tipo menor preço 
por ___________(ITEM ou LOTE), para “Aquisição/Prestação de Serviços de _____________________”, 
conforme especificação do Processo nº ___________/201____, devidamente aprovada pelo Chefe do 
Executivo. 
 
O Pregão será realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 
_________/201___. 
 
A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA-ME, 
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, Decreto Municipal nº 
896/2014 e demais normas pertinentes, e pelas condições estabelecidas no presente edital. 
 

1 - DO OBJETO E PRAZO DE ENTREGA 

 
1.1 – O objeto da presente licitação é “Aquisição/Prestação de Serviços de 
__________________________________ – Secretaria de _________________”da Prefeitura de Piúma-ES. 
 
1.2 – As especificações do objeto e demais condições constam do Anexo 01, que integra o presente 
Edital para todos os fins. 
 
1.3 – Prazo de entrega: A entrega do produto/serviço deverá ser realizada em até _____ (__________) 
dias ininterruptos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria 
requisitante. 
 
1.4 – Local e horário de entrega: De acordo com o estabelecido no Anexo 01 do Edital. 
 
1.5 - Cabe à Secretaria requisitante a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento da 
entrega e o recebimento do objeto ora licitado. A fiscalização a que se refere este item não exclui e 
nem reduz a responsabilidade da Contratada por eventuais danos causados à Prefeitura de Piúma ou 
a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos. 
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1.6 - A inobservância das condições do Edital implicará na recusa do objeto sem que caiba 
qualquer tipo de reclamação por parte da licitante, SOB PENA DA SOFRER AS SANÇÕES 
CABÍVEIS e sem ônus para a Prefeitura de Piúma. 
 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
 
2.2 – Todas as referências de tempo citadas no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
2.3 – Os trabalhos serão conduzidos por servidores da Prefeitura de Piúma, denominados Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Licitações-e” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 
 
2.4 – INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Às xxh do dia xx/xx/2014. 
 
2.5 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às xx:xxh do dia xx/xx/2014. 
 
2.6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às xx:xxh do dia xx/xx/2014. 
 
2.7– INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às xx:xxh do dia xx/xx/2014. 
 
2.6 – Local de realização do Pregão: Sala de Reuniões da Prefeitura, situada na Avenida Anibal de 
Souza Gonçalves, nº 18, 3º andar, Edificio 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: 
 
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, a(o) Pregoeiro(a), responsável por 
esta licitação, exclusivamente no endereço eletrônico pregão@piuma.es.gov.br, ou via 
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requerimento escrito protocolado no Protocolo Geral do Município, até 02 dias úteis anterior à 
data da abertura fixada no item 2.6. 
 

4 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
4.1 – Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório deste pregão.  
 
4.2 - Caberá ao Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
4.3 - Caso o Pregoeiro(a) decida pela improcedência da impugnação ao ato convocatório, deverá 
encaminhar o processo para a autoridade competente – ordenadora da despesa - a quem competirá, 
nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do(a) Pregoeiro(a).  
 
4.4 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
 
4.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente  por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste edital. 
 
4.6 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1 – Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Edital de Pregão correrão 
à seguinte conta: 

Órgão Dotação 
Natureza de 

Despesa 
Ficha Fonte 

Secretaria ___________ 
(especificar) 

    

 

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital e seus anexos. 
 
6.2 - As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado não sendo aceitas 
propostas de fornecimento de itens parciais do objeto. 
 
6.3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
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b) Não será permitida a sub-contratação de empresas. 
 
c) Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação.  
 
c.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. 
 
d) Não poderão participar do presente Pregão, as empresas das quais o(a) Servidor(a) Público(a) da 
Prefeitura de Piúma/ES seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico, sub-contratado ou 
administrador. 
 
e) 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. 
 
6.4 - Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta individual. 
 
6.4.1 - 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. 
 
6.5 – Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 
 
6.5.1 – Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste 
instrumento e seus anexos; 
 
6.5.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 
 

7 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 
7.1 - O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
 
c) abrir as propostas de preços; 
 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
 
g) verificar os documentos de habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
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h) declarar o vencedor; 
 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
 
j) elaborar a ata da sessão; 
 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
 

8 – DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 
8.1 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do pregão. 
 
8.2 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 
S.A; sediadas no País. 
 
8.3 – A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
da Prefeitura, devidamente justificado. 
 
8.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante. 
 
8.5 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e na presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 

9 – DA PARTICIPAÇÃO 

 
9.1 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observadas a data e horário limite estabelecidos. 
Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
http://www.licitacoes-e.com.br. 
 
9.2 – Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
edital. 
 
9.3 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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10 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS, ABERTURA E SESSÃO DE LANCES. 

 
10.1 – A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
10.2 – SERÃO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS QUE: 
 
10.2.1 – Apresentarem proposta com valor total do(s) lote(s) acima do máximo estimado no 
Anexo 01 do Edital. 
 
10.2.2 – Não informarem a MARCA e MODELO do bem ofertado no campo INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS do sistema eletrônico; e/ou em caso de fabricação própria informar tal situação. 
OBS.: Utilizar este item somente nos casos de aquisição de bens de consumo e permanentes. 
 
10.2.3 – Não ser enquadradas como ME-EPP. 
 
10.3 – Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
10.4 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e 
subsequente encaminhamento da Proposta de Preços exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até às xx:xx – horário de Brasília, do dia xx de xxxxx de xxxx. 
 
10.5 – A disputa de lances deste Pregão adotará o critério de menor preço por lote para o(s) qual(is) 
a LICITANTE pretende fornecer, conforme definido no Anexo I (Termo de Referência) do Edital. 
 
10.6 – A partir das xx:xx, do dia xx de xxxx de xxxx, horário previsto no sistema, terá início à 
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando 
ao Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
 
10.7 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
10.8 – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado pelo próprio Licitante no sistema. 
 
10.9 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
10.10 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 
 
10.11 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta 
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minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
10.12 – Facultativamente, o(a) Pregoeiro(a) poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 
trinta minutos, finda o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o 
vencedor o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente 
ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, 
bem assim decidir sobre sua aceitação. 
 
10.13 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da 
aceitação do lance de menor valor. 
 
10.14 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá 
apresentar o preço unitário, total e a marca dos bens, em algarismo e por extenso, expresso em 
moeda corrente nacional (R$), e com duas casas decimais após a vírgula (R$X,XX), fixo e 
irreajustável. No prazo de 2 (dois) dias úteis a empresa arrematante deverá entregar a 
proposta comercial e toda a documentação de habilitação constante no item 12 deste Edital. 
OBS.: A "marca dos bens" deverá ser suprimida do Item10.14 no caso de contratação de prestação de 
serviços. 
OBS.: O número de casas decimais poderá ser ampliada levando-se em conta o objeto do certame. Ex.: 
medicamentos e combustível. 
 
10.14.1 – A documentação e proposta de que trata este item 10.14 poderá ser entregue 
pessoalmente OU ser encaminhada para o seguinte endereço: 

 

A/C EQUIPE DE PREGÃO 
Av. Aníbal de Sousa Gonçalves, nº 18 
Bairro – Acaiaca – CEP: 29.285-000 / Piúma-ES 

 
10.14.2 – A Equipe de Pregão não se responsabiliza por documentos enviados sem a devida 
informação do destinatário e/ou recebidos fora do prazo. 
 
10.15 - Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar 
situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 
Neste caso, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e a habilitação dos proponentes 
observadas a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo 
proponente convocado para negociar redução do preço ofertado, na forma do art. 64, § 2º da Lei 
8.666/93.  
 
10.16 – A empresa arrematante que não cumprir com as suas obrigações, e/ou enviar mensagem 
após o encerramento da disputa informando que desiste e/ou não atende as condições do edital, 
SERÁ PUNIDA DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. 
 

11 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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11.1 - Obedecidos os critérios definidos em edital, para julgamento e classificação das propostas, 
será adotado o critério de menor preço por lote, respeitado(s) o(s) limite(s) máximo(s) por item(ns) 
previsto(s) no Anexo 01.  
 
11.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, 
bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou 
preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes. 
 

12 – DA HABILITAÇÃO 

 
12.1 – DA HABILITAÇÃO 
Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, 
por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o 
Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou 
“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 
 
12.1.1 – 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. 
 
12.1.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
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: 
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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. 
 
12.1.2.1 - Serão aceitas certidões de regularidade fiscal positivas com efeitos de negativa. 
 
12.1.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Comprovação de aptidão para fornecimento dos produtos licitados, mediante apresentação 
de declaração firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que sendo clientes da 
licitante, que atestem a capacidade da mesma para proceder ao fornecimento do objeto ora 
licitado. 
 

b) A licitante deverá comprovar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
apresentando a Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Certidão do Simples, emitida em 
no máximo 90 (noventa) dias antes da data prevista para abertura da sessão de julgamento. 
 

c) Declarações dos Anexos 02 e 03 deste edital. 
 

12.1.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão 
de abertura da licitação.  
 
a.1) Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata contenha prazo de validade, prevalecerá o 
prazo de validade nela estipulado. 
 
12.1.4.1 - 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. 
 

13 - DOS RECURSOS 

 
13.1 – Após declarado o vencedor no sistema eletrônico, o licitante que desejar recorrer contra 
decisões do(a) Pregoeiro(a) poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema, 
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imediatamente após a declaração no sistema, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes 
facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 
 
13.2 – Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura de Piúma, Setor de Protocolo, observando 
os seguintes critérios: 
 
a) serem dirigidos ao(a) Pregoeiro(a), devidamente fundamentados e acompanhados da 
documentação pertinente;  
 
b) estarem assinados por representante legal do licitante, com comprovação de que a pessoa tem 
poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos 
autos); 
 
13.3 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal. Ou seja, apenas 
será conhecido recurso cuja manifestação tenha se dado em até 30 (minutos) a contar da 
declaração do vencedor no sistema do Banco do Brasil. O(a) Pregoeiro(a) informará, via 
sistema, a data e horário em que será declarado o vencedor do certame. 
 
13.3.1 – Manifestações de intenção de recurso apresentadas antes ou depois do período previsto no 
item 13.3 não serão consideradas. 
 
13.4 – A falta de manifestação de recurso do licitante nas condições acima indicadas, importará na 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor, 
nos termos do art.4º, inciso XX, da Lei 10.520/02. 
 
13.5 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
13.6 - Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo. 
 
13.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.8 - Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como quaisquer outros expedientes referentes ao 
Edital, deverão ser dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e encaminhados à Prefeitura de Piúma, dentro do 
prazo previsto no item 13.1, o(a) qual deverá receber, examinar, manifestar e, em sendo o caso, 
submetê-los a autoridade competente para decisão. 
 
13.8.1 - Os recursos e contrarrazões de recurso poderão ser protocolados diretamente no Protocolo 
Geral do Município ou encaminhados por Sedex/Correios. No caso do encaminhamento por 
Sedex/Correios, a data da postagem do documento será utilizada para fins de análise de 
tempestividade do recurso.  
 

14 – DA HOMOLOGAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

 

mailto:controladoria@piuma.es.gov.br
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/


 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 
E-mail: controladoria@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-5076 – Site: www.controladoria.piuma.es.gov.br  

IN-CGM- 41/2016 – ANEXO XIV - Página 11 de 19 

14.1 – O resultado de julgamento será submetido à autoridade competente para adjudicação e 
posterior homologação. 
 
14.2 – 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/Ordem de Serviços, visando à execução do 
objeto licitado. 
 
14.3 - O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para confirmar o recebimento da 
Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviços, que poderá ser enviada para o e-mail cadastrado 
pelo licitante ou Fax. A contagem de prazo terá início da data do envio da Autorização de 
Fornecimento/Ordem de Serviços pela Administração. 
 
14.3.1 - Caso o LICITANTE VENCEDOR retirar pessoalmente a Autorização de Fornecimento/Ordem 
de Serviços, o documento se dará como recebido na data da retirada. 
 
14.4 – Deverá ainda estar, o LICITANTE VENCEDOR, em dia com as mesmas entidades previstas no 
Item 12 deste Edital. 
 
14.5 – A recusa injustificada do LICITANTE VENCEDOR em assinar/receber a Autorização de 
Fornecimento/Ordem de Serviços ou de receber a mesma via e-mail ou Fax, dentro do prazo 
estabelecido o sujeitará, às penalidades previstas na Legislação Federal, bem como no Decreto 
Municipal nº 896/2014. 
 
14.6 – A Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviços poderá ser cancelada pela Administração: 
a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das 
hipóteses contidas nos dispositivos previstos no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 
b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE,  
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 - O fornecedor ou licitante que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação; 
 
d) declaração de inidoneidade; 
 
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
15.1.1 - 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. 
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15.2 – advertência – nos casos de: 
 
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 
 
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 
 
15.3 – multas – nos seguintes casos e percentuais: 
 
15.3.1 - 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. 
 
15.3.2 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida. 
 
15.3.3 -  A sanção pecuniária prevista na alínea “d” do Item 15.3.1 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades. 
 
15.4 - suspensão temporária de participação em licitação: 
 
15.4.1 - 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. 
 
15.5 - impedimento de licitar e contratar com a Administração:  

mailto:controladoria@piuma.es.gov.br
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/


 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 
E-mail: controladoria@piuma.es.gov.br – Tel.: (28) 3520-5076 – Site: www.controladoria.piuma.es.gov.br  

IN-CGM- 41/2016 – ANEXO XIV - Página 13 de 19 

 
15.5.1 - 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. 
 
15.6 - declaração de inidoneidade: 
 
15.6.1 - 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 15.4.1. 
 
15.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida. 
 
15.7 – As multas previstas no Item 15.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 
cobradas judicialmente, se for o caso. 
 
15.8 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 15.1, 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. 
 

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
16.1 - 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 recebedor dos bens e desde que atendidas todas as exigências do Edital. 
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. 
 
§ 1º - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64, e 
instruções normativas vigentes. 
 
16.2 – Em cumprimento à cláusula segunda do Protocolo ICMS 42/2009, os fornecedores deverão 
emitir somente NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. 
OBS.: Este item deverá ser excluído nos casos de prestação de serviços. 
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17 – DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
17.1 – Após a homologação da presente licitação, será assinada Ata de Registro de Preços entre as 
partes, com validade de ____ (_____) meses/ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no 
Diário Oficial ou instrumento equivalente, vedada a sua prorrogação. 
 
17.2 – 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. 

 
17.3  – 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 17.2, 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. 
 
17.3.1 - 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. 
 
17.4 – estimativa de quantidades: 
 
17.4.1 - 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. 
 
17.4.2 - 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. 
 
 
17.5 – dos órgãos participantes do pregão para registro de preços: 
 

17.5.1 – A (O) _____ (órgão/setor gestor do registro de preços) será responsável pelo gerenciamento, 
orientação e controle do presente sistema de registro de preços. 

17.5.2 - Participam, ainda, deste certame os seguintes órgãos da Administração Pública Municipal: 
_______ 
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OBS.: Inserir todos os órgãos que integrarão a ARP se for este o caso. 

17.6 – da adesão à ata de registro de preço: 

17.6.1 - 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 17.1.1.2 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 
 
17.6.2 - 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. 
 
17.7 – do cadastro de reserva: 
 
17.7.1 – 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. 
 
17.7.2 – A habilitação dos fornecedores/prestadores de serviço que comporão o cadastro de reserva 
a que se refere o item 17.7.1 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. 
 
  

18 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
18.1 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
18.2 – É facultado ao(a) Pregoeiro(a), ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
18.3 – Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação. 
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18.4 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
18.5 – 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. 
 
18.6 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado. 
 
18.7 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a) e a participação do 
licitante nesta licitação, implica na aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
18.9 - Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes anexos: 
 

  Anexo 01 - Termo de Referência 
  Anexo 02 - Proposta Comercial (MODELO); Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, 

art. 7º, da Constituição Federal (MODELO), Declaração de Superveniência (MODELO). 
 Anexo 03 - Termo de Garantia de Entrega  
 Anexo 04 – Ata de Registro de Preços 

 
 

Piúma/ES, xx de xxxxxxxxx de 201_____. 
 

xxxxxxxxx 
Pregoeiro(a) – PMP 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/201___  
ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

Inserir todo o teor do Termo de Referência
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2014 
ANEXO 02  - PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) 

 
Empresa: ____________(Nome da Empresa, data e CNPJ)____________ 
 
À Prefeitura de Piúma- ES 
 
Pregão Eletrônico nº. ___/20____ – Aquisição/Prestação de Serviços de ........., em conformidade 
com quantidades e especificações contidas no Anexo 01, do presente Edital. 
 
Prezados Senhores, 
 
Pela presente formulamos Proposta Comercial para Aquisição/Prestação de Serviços de .........,, de 
acordo com todas as condições do Pregão Eletrônico nº. ____/20____ e seus anexos. 
 
Outrossim, DECLARAMOS SOB AS PENAS 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 a penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento em contratar com Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, 
inclusive, com a Prefeitura de Piúma- ES. 
 
4º) O prazo de validade da presente Proposta é de 60 dias corridos, a contar da data estabelecida por 
V.Sas. para sua apresentação. 
 
5º) Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, 
tributos, contribuições, seguros, licenças, frete. 
 
6º) (Informar dados bancários da empresa). 
 
7º) Descrição do objeto ofertado, contendo especificações técnicas, preços em algarismo e por 
extenso, marca,etc. 
 
Sem mais para o momento, firmamo-nos, 
Atenciosamente, 

____________________________________ 
Identificação e Assinatura 
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PREGÃO ELETRÔNICO No ___/201...... 
ANEXO 03 - TERMO DE GARANTIA DE ENTREGA 

 
 
LOCAL E DATA 
À 
 
____________ (NOME DO ÓRGÃO) _____________ 
 
 
 
 
A empresa ________ (Nome da Empresa) _________, estabelecida à __________ (Endereço Completo) 
__________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades 
cabíveis que, se vencedora do certame, entregará os bens/serviços objetos desta licitação conforme 
quantidade e especificação constante do ANEXO 01 do presente Edital. 
____________________________________ 
(Nome e identificação do representante legal) 
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