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EDITAL  
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

EXCLUSIVO PARA ME e EPP 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde 

D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.208/0001-17, representado 

pelo Prefeito Exmº. Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, brasileiro, solteiro, agricultor, inscrito no 
CPF sob o n° 979.396.177-53, C. I n° 951.826-ES, residente na Rua Fazenda da Penha, Zona Rural, 

Taquaraçu - Ibiraçu/ES, e o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU, inscrito 

no CNPJ sob o nº 15.268.099/0001-84, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 
Assistência Social e Desenvolvimento Humano o Sr. ROBERTO CARLOS RAMALHO, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF sob o nº 847.791.367-68, CI nº 763.942 SPTC-ES, residente na Rua 

Francisco Agemiro Modenesi Grattz, nº 316, Bairro Elias Bragatto, CEP 29.670-000, Ibiraçu/ES, por 
meio da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 19.481/2019 de 

14/06/2019, torna público que na data, horário e local abaixo assinalado fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019 – REGISTRO DE PREÇOS, que tem como 
objeto o Registro de Preços para obtenção da melhor proposta com a finalidade de Aquisição e 
Instalação de Material Permanente (ar-condicionado, computadores e fragmentadora de 
papel), a pedido da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI e Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, com autorização nos processos nº 2945/2019 de 

22/05/2019 e nº 3499/2019 de 18/06/2019 com critério de julgamento de menor preço (por 

item) e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, e ainda de acordo com a Lei n.º 
10.520/2002, 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006 e Decreto Municipal nº 4.211/2009. 
 
REGÊNCIA E REGIME 
 

Regência: Leis nº.s 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, Lei 
123 e 147/2014. 

Modalidade: Pregão. 

Tipo de Licitação: Menor preço. 

Regime de Execução: Indireta. 

Critério de Julgamento: Menor preço (por item). 

Repartição interessada: SEMFI e SEMADH 

Validade da Ata Registro Preços:                     Máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
da publicação da Ata 

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias, contados a partir da data de entrega dos 
envelopes. 

Data, hora e local do Credenciamento: 07/08/2019 às 08 horas, na Sala da Sessão de 
Pregão, situada na Avenida Conde D’ Eu – 486 – 
Centro – Sede, Ibiraçu – Espírito Santo”. 
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Data e hora da Abertura: 07/08/2019 às 08 horas, no mesmo local.  

 
OBSERVAÇÃO:  OS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DE 

HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLIZADOS NO 
PROTOCOLO GERAL DA PMI, ATÉ AS 07 HORAS E 45 
MINUTOS DO DIA 07/08/2019, NÃO SENDO ACEITOS 
APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO NESTE EDITAL. 

 

1. OBJETO 
 

1.1. O presente pregão tem por objeto o Registro de Preços para obtenção da melhor proposta 
com a finalidade de Aquisição e Instalação de Material Permanente (ar-condicionado, 
computadores e fragmentadora de papel), a pedido da Secretaria Municipal de Finanças - 
SEMFI e Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, com 
autorização nos processos nº 2945/2019 de 22/05/2019 e nº 3499/2019 de 18/06/2019 de 
acordo com as especificações constantes do Anexo I - Formulário "Especificações e Quantitativos”. 

  
1.2. O objeto da licitação será executado rigorosamente de acordo com o Anexo I - Formulário 

"Especificações e Quantitativos” e terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Finanças - 
SEMFI e Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH. 

 
1.3. Na licitação a ser realizada para Registro de Preços, não haverá prévia reserva orçamentária e o 
quantitativo do objeto pretendido será indicado em termos estimativos, em função do consumo 
mensal ou anual, sendo a dotação orçamentária indicada somente no momento da efetiva 
contratação dos serviços. 
 
1.4. A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do Orçamento, a 
saber: 
 
SEMADH 
 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 120 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano - Semadh 

Unidade 002 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano - Semadh 

Dotação 120002.0824400362.101 
Manutenção das Atividades do Programa Bolsa 
Família 

Elemento de 
Despesa 

44905200000 Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso 
1301000000 
 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Conta Corrente BL GBF FNAS 14.502-5 Banco do Brasil 
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SEMFI 
 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 040 Secretaria Municipal de Finanças 

Unidade 001 Secretaria Municipal de Finanças 

Dotação 040001.0412300022.013 
Manutenção dos Serviços Administrativos da 
Secretaria Municipal de Finanças 

Elemento de 
Despesa 

44905200000 Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso 
1000000000 
1903000000 

Recursos Ordinários 
Alienação de Bens e Direitos 

  
 
2. PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 
2.1- Os materiais deverão ser entregues no local e horário indicados na Ordem de Fornecimento. O 
prazo máximo de entrega para o item 01 é de: 10 (dez) dias corridos contados após o recebimento 
da Ordem de Fornecimento. Para os demais itens, o prazo e as condições de fornecimento estão 
estabelecidas no Anexo IV deste edital. 
 
2.2-No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações 
de todos os itens fornecidos. 
 
2.3-O transporte do material deverá ser feito em veículo adequado que garanta a qualidade e 
integridade dos mesmos, sendo todos entregues em perfeito estado.  
 
2.4- A contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a contratante, o material entregue 
avariado ou impróprio ao uso a que se destina. 
 
2.5- Os materiais deverão ser entregues de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no 
endereço e horário previamente determinado na Ordem de Fornecimento, mediante solicitação. 
 
2.6- Se a qualidade do objeto da licitação entregue não corresponder às especificações do Edital, 
este será devolvido, no todo ou em parte, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
 
2.7- Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento 
do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 
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2.8. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da 
publicação da respectiva Ata, vedada sua prorrogação 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.1- Somente poderão participar do certame, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei 
Complementar nº147/2014, e suas posteriores alterações, as microempresas e empresas de 
pequeno porte, assim caracterizadas nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal. 
 
3.1.2- Não será admitida a participação de empresas: 
 
a) declaradas inidôneas por ato da Administração Pública; 
 
b) que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município 
de Ibiraçu/ES; 
 
c) em consórcio ou grupo de empresas, bem como a delegação ou sub-contratação dos objetos ora 
licitados; 
 
d) cuja atividade empresarial não abranja o objeto desta licitação; 
 
e) possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente da 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES. 
 
f) estrangeiras que não funcionem no País; 
 
g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666/93. 
 
3.1.3 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 
4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 E Lei 147/2014, 
as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 8.2.3 deste Edital, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 

 
4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, 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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4.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 
4.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta 
inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
4.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
4.4.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
4.4.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 4.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 4.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
4.4.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
4.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação da 
documentação de habilitação. 

 
4.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 

 
4.5 – Os privilegios concedidos pela LC 123/2006  e Lei 147/2014 serão aplicadas às cooperativas, 
nos termos do artigo 34 da Lei n° 11.488/2007. 
                                                             
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 

  
5.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este Edital 
aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido no item 5.1. 
 
5.1.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
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5.2. ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 

5.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em 
conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos. 

 
6. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1 – DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) - apresentar o estatuto social, contrato social com todas as alterações registradas na junta 
comercial ou contrato social consolidado ou registro comercial, no caso de empresa individual, 
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumirem obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente autenticado; 
 
b) - tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, sendo esta 
última com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga, devidamente autenticada. 
 
c) tratando-se de representante credenciado, apresentar o Termo de Credenciamento, conforme o 
modelo constante do Anexo II, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
d) As empresas deverão apresentar, no ato do credenciamento, Certidão Simplificada da Junta 

Comercial, com vigência mínima de 03 meses, que antecede a data da realização da licitação 
sob pena de não ser credenciado para fase de oferta de lances. 
 
e) O Instrumento de credenciamento (Anexo II) deverá conter: assinatura do representante legal, com 

a devida prova de reconhecimento de firma. 

 
6.1.2. O representante presente (representante legal ou procurador ou pessoa credenciada) deverá 
identificar-se anexando cópia de documento oficial de identificação que contenha foto ou 
apresentar a Pregoeira documento original.  
 
6.1.3. Será admitido apenas 01 (um) licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas 
uma credenciada. 
 
6.1.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão 
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da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  
 
6.1.4.1. A empresa que apresentar documentação para credenciamento de forma parcial por 
quaisquer motivos de incompatibilidade das exigências do edital, importará em sua imediata 
exclusão da fase de oferta de lances, sendo aproveitado apenas o valor de sua proposta.  A não 
apresentação da documentação do credenciamento importará na desclassificação da empresa do 
certame.  
 
6.1.5. Quando o representante da empresa licitante não estiver presente à sessão e tiver interesse 
em participar do certame, deverá protocolar os três envelopes sendo, um de proposta comercial, 
um de habilitação e um de credenciamento, sendo este último contendo a documentação exigida no 
item 6 do edital. Será aceita a participação de empresas licitantes que remeterem os 03 envelopes 
acima descrito, via correio, endereçado ao Setor de Protocolo desta Prefeitura, no mesmo endereço 
desta sede.  
 
6.1.6. Os interessados ou seus representantes apresentarão em mãos ao Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu, DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE A LICITANTE CUMPRE PLENAMENTE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com o inciso VII, Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, 
conforme o modelo a seguir, no ato do Credenciamento: 

 
DECLARAÇÃO 

 
Referência: Pregão Presencial nº. 070/2019. 

 
A empresa: ...................................................................................................................,(razão social da licitante), 
Inscrito no CNPJ sob o nº........................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor 
(a) ......................................................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 
............................................................., CPF nº. ....................................., DECLARA, para fins do disposto no 
inciso VII, do Artigo 4º da Lei nº. 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no instrumento convocatório. 
 
................................................................. 

Local e data 
                                                          ............................................................................................... 

Representante legal 
 

Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue 
em mãos ao Senhor Pregoeiro no ato do credenciamento. 

 
6.2. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.2.2- Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á  a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos de habilitação devidamente protocolizados no protocolo 
geral da PMI até às 07_horas e 45 minutos do dia 07/08/2019,  não sendo aceitos após o 
horário estabelecido neste edital, sendo os envelopes em invólucros separados, indevassáveis, 
lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 
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ENVELOPE A 
EDITAL DE PREGÃO Nº. 070/2019. 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
Email 

 
ENVELOPE B 
EDITAL DE PREGÃO Nº. 070/2019. 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
Email 

 
6.2.1. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ: 

 
a) - ser elaborada em papel timbrado da empresa, e redigida em língua portuguesa, com suas 
páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador; 

 
b) - indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico. 

 
c) - ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes; 

 
d) - apresentar COTAÇÃO DOS PREÇOS, tendo como modelo o Anexo I (“Especificações e Cotação de 
Preços”), onde constarão: número do item, marca (exceto quando serviço), unidade, quantidade, 
valor unitário do item, valor total do item e da Proposta; 
 
e) - ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, com 
fixação do prazo de Validade da Proposta; 

 
f) - declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias 
ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação; 

 
g) - conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza 
o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
h) -  apresentar prospectos (catálago) dos objetos cotados pela empresa participante. 
 
6.2.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos a qualquer título. 
 
6.2.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e 
de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento. 
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6.2.4. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por 
simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, 
possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 
 
6.3. Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e subtotais ou, ainda, 
entre estes e o total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correções 
necessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os 
últimos; 

  
6.4. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta licitação. E caso a 
licitante apresente mais de uma proposta, a Pregoeira considerará todas as suas propostas 
desclassificadas para todos os efeitos; 

 
6.5. O preço ofertado na proposta ou em cada lance, será de exclusiva e total responsabilidade da 
licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, seja para mais ou para menos; 

 
6.6. Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou multiplicação; 

 
6.6.1. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim. 

  
6.6.2. A falta do CNPJ, e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados 
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”. 

  
6.7. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições 
estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nela 
contidas. 

 
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. Após o credenciamento, as licitantes entregarão a Pregoeira em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 
7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope – “Proposta” - estará encerrado o credenciamento e, 
por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
7.2. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos.  

 
7.2.1. No tocante aos preços das propostas, serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta.  

 
7.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
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7.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios:  

 
a) - seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

 
b) - não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).  
 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes.  

 
7.4. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

 
7.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances.  
 
7.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço, observada a redução mínima entre os lances determinados pelo Pregoeiro, aplicável 
inclusive em relação ao primeiro.  

 
7.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances. 

 
7.7. Serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na 
ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  

 
7.8. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço.  
 
7.9. Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço (por lote), 
decidindo motivadamente a respeito.  

 
7.9.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos preços de mercado 
vigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela 
Administração, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 
7.10. Considerada aceitável a oferta de menor preço (por item), será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  

 
7.11. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante:  
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a) - substituição e apresentação de documentos obtidos pela Internet, ou;  
 

b) - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
 

7.11.1. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  

 
7.11.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

 
7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  

 
7.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, a 
Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
 
8. HABILITAÇÃO 
 
8.1. Após o encerramento da fase de lances verbais de todos os itens da proposta de preço do 
certame, com o julgamento das propostas de preço na forma prescrita neste Edital, proceder-se-á à 
abertura do envelope B, para análise dos documentos de habilitação da proponente classificada. 
 
8.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos 
subitens 8.2.1 a 8.2.4, desde que atendidos os requisitos especificados nas OBSERVAÇÕES 1 a 08 

deste item. 
 
8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
8.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
8.2.1.2. Apresentar o estatuto social, contrato social e suas alterações ou contrato social 
consolidado ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência 
de tal investidura, devidamente autenticado;  
 
8.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou 
 
8.2.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
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funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
8.2.1.5. Os documentos relacionados nos subitens "8.2.1.1" a "8.2.1.3" e “8.2.1.4” do item 8.2.1 não 

precisarão constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do 

Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam devidamente autenticados. 

 
8.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
8.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar do documento. 
 
8.2.2.2- Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que devidamente 
comprovada 
 
8.2.3. REGULARIDADE FISCAL 
 
8.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ). 
 
8.2.3.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela Caixa Econômica Federal.  
 
8.2.3.3. Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social 
– CND  
 
Observação: A regularidade perante o INSS será comprovada por meio de Certidão Negativa de 
Débito emitida pelo próprio INSS ou pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL.   

 
8.2.3.4. Certidões de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões 
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal). 
 
Observação: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal, Previdência Social e da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por certidão conjunta, 
conforme Portaria Conjunta PGFN - RFB nº 02, de 31 de Agosto de 2005. 
 
8.2.3.5. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado. 
 
8.2.3.6. Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos 
relativos ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Ibiraçu fica 
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obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item. 
 
8.2.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do domicílio ou sede da proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, com 
validade na data de realização da licitação. 
 
8.2.3.8. Prova de inscrição no Sistema Integrado de Informação Sobre Operações Interestaduais 
com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) ou Municipal (Alvará de Funcionamento devidamente 
autenticado), onde for sediada a empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame. 
 
8.2.4. DECLARAÇÕES 
                   
a) - Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme 
artigo 32, parágrafo 2º, Lei nº 8.666/1993, como exemplificado no modelo abaixo: 

 
DECLARAÇÃO 

 
Referência: Pregão Presencial nº 070/2019 

 
A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................ sediada 
na ......................................................................................................................, declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, 
na forma do Art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim como, não ter em seu quadro social 
parentes por matrimônio, consanguínios até 2º grau ou por adoção do Prefeito, Vice- Prefeito, 
Vereadores ou Servidores Públicos, na forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
.............................................................. 

Local e data 
       ..........................................,                             RG nº ............................................. 
(Nome e assinatura do Declarante)                   (nº da identidade do Declarante) 
 
b) - Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz. (Lei nº 9.854, de 27/10/1999, DOU de 28/10/1999), conforme modelo a 
seguir: 

 
DECLARAÇÃO 

 
Referência: Pregão Presencial nº 070/2019 
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A empresa: ......................................................................., inscrita no CNPJ sob o Nº 
......................................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 
................................................................................., portador da Carteira de Identidade Nº ........................................ e 
do CPF Nº .............................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 
da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido péla Lei N.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
DOU de 28/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (.....). 
.............................................................. 

Local e data 
........................................................................ 

(Representante legal) 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
Obs.: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da licitante e entregue no 
envelope “B” documentação, pois fazem parte dos referidos documentos de habilitação. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1) – O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 
            
2) - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão 
ressalva que autorize a sua aceitação. 
            
3) - A documentação exigida nos subitens do item 8 deverá ser compatível com as respectivas 
inscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na apresentação, a mesclagem 
dos documentos de estabelecimentos diversos (número de inscrição no C.N.P.J., I.E. e C.C.M.).  
            
4) - A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada conforme o caso, à 
confirmação de sua validade também por esse meio, pelo Pregoeiro. 
             
5) - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração 
Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 
(três) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do certame, com exceção do item 8.2.2 
subitem 8.2.2.1.  
 
6) -Os proponentes deverão apresentar os documentos em original, ou por processo de cópia 
autenticada em cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por autenticação 
direta da Comissão Permanente de Licitação ou pregoeiro, hipótese em que a autenticação deverá 
ocorrer previamente ao credenciamento quando apresentado, simultaneamente, os originais e as 
cópias, sendo que as cópias ficarão como parte integrante do procedimento licitatório. 
 
6.1) - Nenhum documento será autenticado nas sessões da licitação. 
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6.2) - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo 
licitatório. 
 
7) - Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 8 deste Edital, não 
poderão, em hipótese alguma, serem substituídos por protocolos que configurem o seu 
requerimento, não podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado para a 
abertura do certame, exceto no tocante ao disposto no subitem 9.1.1. 
    
8) - A fim de facilitar a conferência dos documentos exigidos para a Habilitação, pede-se que os 
mesmos sejam colocados no envelope “Documentos de Habilitação”, na ordem em que foram 
exigidos no Item 8. 
 
9. ADJUDICAÇÃO 
 
9.1.  Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço 
esta será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação. 
 
9.1.1. Se a proponente de menor percentual não atender às exigências de habilitação, será 
examinada a documentação das proponentes das ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 
até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo a respectiva 
proponente declarada vencedora e a ela feita à adjudicação do objeto da licitação. 
 
10. FASE RECURSAL 
 
10.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões e de igual prazo para as contra-razões, com imediata intimação de todas as 
presentes e assegurada também imediata vista dos autos. 
 
10.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, mediante consignação em ata. 
 
10.1.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 10.1, importará na decadência do direito de 
recurso. 
 
10.2. Os recursos não terão efeito suspensivo. 
 
10.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao pregoeiro e protocolizados no horário das 07hs às 11 hs 
e das 12hs às 16 horas  na Avenida Conde D”Eu – 486 – Centro – sede da Prefeitura Municipal de 
Ibiraçu -ES, observando o prazo previsto no Inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal nº. 
10.520/2002. 
 
10.4. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Contrato Social, com Mandato Procuratório, 
autenticados em Cartório, por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas 
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naturais competentes, ou em publicação de órgão da imprensa na forma da Lei, para representar a 
empresa recorrente com a devida qualificação de seu representante legal. 
 
11. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
11.1. HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Prefeito Municipal e a  Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano para homologação. 
 
11.2. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
11.2.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado a assinar a Ata de Registro de 
Preços, o que deverá fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
 11.2.2. O não atendimento a convocação de que trata o item acima sujeitará o adjudicatário às 
sanções previstas neste edital. 
 
 11.2.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo adjudicatário durante o seu transcurso, e desde que ocorra por motivo justificado e aceito pela 
Administração. 
 
11.2.4 A minuta da Ata de Registro de Preços a ser firmada, integra o presente edital para todos os 
fins e efeitos de direito e regulamentará as condições da execução do objeto, direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 
 
11.2.5 A vigência da presente ATA será de 12 (doze) meses, não prorrogáveis, publicado seu extrato 
no Diário Oficial, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 4.211/2009. 

 
12. RECEBIMENTO 
 
12.1. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no 
artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/1993, com as alterações introduzidas pela Lei 
Federal nº. 8.883/1994 e seguintes, e demais normas pertinentes. 
 
12.2. Os produtos serão entregues conforme item 02 deste edital, bem como a cópia reprográfica da 
“Ordem de Fornecimento”. 
12.3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações do Edital e das 
amostras, estes serão devolvidos, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
13.1. O pagamento do preço pactuado será parcelado, de acordo com a entrega efetuada no mês, 
devendo a Contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas e 
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atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto desta licitação, deverão ser pagas em até (trinta) dias do mês 
subseqüente ao da entrega dos produtos. 
 
13.1.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos. 
 
13.1.3- OBS: Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir 02 Notas Fiscais: 01(uma) em 
nome da Prefeitura Municipal de Ibiraçu (CNPJ nº 27.165.208/0001-17) e 01 (uma) – para o item 
01 - em nome do Fundo Municipal de Assistência Social (15.268.099/0001-84)com as respectivas 
quantidades de créditos e valores. 
 
14. DA RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 
 
14.1. Após empenho, será convocada a vencedora da licitação para, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data de recebimento da notificação, retirar a “Ordem de Fornecimento”, sob pena 
de decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 16 deste 
Edital. 
 
15. FORNECIMENTO 
 
15.1. O fornecimento dos produtos será efetuado mediante expedição, pela Secretaria de 
Administração, da “Ordem de Fornecimento”, da qual constarão a identificação da unidade 
requisitante, indicação expressa dos números do contrato, do pregão, do processo, a identificação 
da Contratada, as especificações dos itens, quantidade, data, horário e endereço de entrega, preços 
unitários e totais; 

 
15.1.1. A Ordem de Fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite 
a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio 
eletrônico.  

 
15.2. Dentro do prazo de validade da proposta, a licitante vencedora, fica obrigada a fornecer os 
produtos ofertados, nas quantidades indicadas pela Secretaria Municipal de Administração na 
“Ordem de Fornecimento”. 

 
15.2.1. Os produtos serão devolvidos na hipótese dos mesmos não corresponderem às 
especificações constantes do Edital e das amostras, devendo ser substituído pela empresa 
contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis, descritas no Item 16 deste Edital. 

 
15.2.2. Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 
n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
 
16. PENALIDADES 
 
16.1- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 
fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei 
nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a saber: 

16.2 – A empresa que quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 
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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, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 

16.3 – Pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na 
forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado. 

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

16.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de 
Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

16.5 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido, a CONTRATADA se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do contrato. 
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16.6 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o 
não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes 
penalidades: 
 
a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento 
realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea 
“b”. 
 
b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos itens 
constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das obrigações assumidas. 
 
c) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o 
CONTRATANTE, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento ou 
descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento. 
 
d) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela CONTRATADA, esta 
sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
16.7 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ou 
protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à 
notificação extrajudicial 
 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas no 
horário das 07 horas às 11 horas e das 12 horas às 16 horas na Avenida Conde D”Eu – 486 – Centro 
– sede da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, observando o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do 
artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/1993, e suas alterações. 

 
17.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se 
tratando de pessoa física ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou 
cópia autenticada). 
 
17.2. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de acordo com 
seu teor. 
17.2.1. Questões Técnicas e Jurídicas deverão ser formuladas por escrito e protocoladas dirigidas ao 
pregoeiro na Avenida Conde D”Eu – 486 – Centro – sede da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES ou 
pelo tel (27) 3257-0503 até 02 (dois) dias úteis antes do prazo marcado para abertura do certame. 
 
17.2.2.. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal. 
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17.3. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição 
legal, o Foro de IBIRAÇU, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal nº. 
8.666/1993. 
 
17.4. Fica assegurado ao Município de IBIRAÇU o direito de no interesse da administração, anular 
ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
17.5. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
PMI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 
 
17.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
17.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

 
17.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do pregoeiro em contrário. 

 
17.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de IBIRAÇU.  

 
17.10. As empresas que receberem o Edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio do 
aviso de recebimento ao Pregoeiro. Se não enviado este aviso, a empresa poderá não ser notificada 
sobre eventuais alterações do presente Edital ou informações prestadas pelo Pregoeiro. 

 
17.11. A condição de emissão de documentos de cobrança, pagamento, reajustes, garantia de 
execução, penalidades, obrigações, responsabilidades são as estabelecidas neste Edital e na Lei 
Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações. 
 
18. CADERNO DE LICITAÇÃO 
 
18.1. Fazem parte integrante do presente Edital: 
 
18.1.1. Anexo I - (Formulário “Especificações e Quantitativos”); 
 
18.1.2. Anexo II – (Termo de Credenciamento); 
 
18.1.3- Anexo III- (Minuta da Ata de Registro de Preços); 
 
18.1.4- Anexo IV – (Termo de Referência para os itens :02 a 04). 
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18.2 - PARA ESCLARECIMENTOS: 
 
Pregoeira Oficial 
Avenida Conde D”Eu – 486 – Centro – sede da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES. 
Horário de funcionamento das 07 às 11 hs e das 12 hs às 16 horas. 
Telefax. 0XX (27) 3257-0503 
Email: . licitacao@ibiracu.es.gov.br, licitacao.ibiracu@gmail.com  

 
INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DOS PRODUTOS, OBJETO LICITADO COM O ÓRGÃO 
GESTOR. 
 
Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política e Institucional - SEMGOV 
Avenida Conde D”Eu – 486 – Centro – sede da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES. 

   Horário de funcionamento das 07 às 11 hs e das 12 às 16 horas. 
   Telefax. 0XX (27) 3257-0516 

 Email: gabinete@ibiracu.es.gov.br  
 
18.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação” as interessadas deverão verificar seu 
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

 
Ibiraçu/ES, 26 de julho de 2019. 
 
 
 
 

Luana Guasti 
Pregoeira  
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ANEXO I 
 

Especifiações e Cotações de Preços 
 

ITEM APRESENTAÇÃO UNID QUANT. MARCA PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 FRAGMENTADORA DE PAPEL 
Fragmentadora de papel – 
mínimo 15 folhas por 
fragmentação; capacidade de 
produção mínimo 50 k por hora, 
alimentação manual, tração 
especial para alto desempenho e 
longos períodos de uso, sem 
paradas para resfriamento, chave 
acionadora 3 posições, 
liga/desliga/reversão. Proteção 
térmica do motor. Fenda de 
alimentação de 240mm de 
largura,  fragmentçação de clips, 
CD, grampos e cartões de crédito, 
partículas de 4x40mm(nível de 
segurança 4 conforme DIN 
66.399)-Nível de ruído 
62db.Cesto  coletor capacidade de 
35 litros. Peso do equipamento: 
aprox.. 60 Kg (bruto)/dimensões 
(LxPxA):400x320x660mm – 
bivolts-
110volts/220volts(monofásico) 

UND 

 
 
 
 
 

01 
 
 

SEMADH 
 
 

   

 
 
 
 
 

02 

 AR CONDICIONADO 18.000 
BTUs 
Ar Condicionado Split 18.000 
BTUs, com instalação, 
Classificação de energia A, ajuste 
de temperatura automático, 
funcão auto limpeza, silencioso, 
só Ar frio, com controle remoto, 
garantia contra defeitos de 
fabricação pelo prazo de 12 
meses e 05 (cinco) anos para 
defeitos de fabricação do 
compressor. Para atender o Setor 
de Contabilidade. 

 
 
 
 

UND 
 
 

 
 
 
 

01 
 

SEMFI 
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03 

AR CONDICIONADO 24.000 
BTUs 
Ar Condicionado Split 24.000 
BTUs, com instalação, 
Classificação de energia A, ajuste 
de temperatura automático, 
funcão auto limpeza, silencioso, 
só Ar frio, com controle remoto, 
garantia contra defeitos de 
fabricação pelo prazo de 12 
meses e 05 (cinco) anos para 
defeitos de fabricação do 
compressor. Para atender a 
Gerência de Administração 
Tributária. 

 
 
 
 
 
 

UND 

 
 
 
 
 
 

01 
 

SEMFI 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

Computadores: 
Deverão atender rigorosamente 
os requisitos abaixo 
discriminados: 

PROCESSADOR:  

• Processador dual core, 
com arquitetura x86 e memória 
cachê mínima de 3MB integrada à 
mesma forma de silício do 
processador; 

• O modelo do processador 
deverá ser de penúltima ou 
última geração disponível pelo 
fabricante do processador, e com 
performance mínima de 5.050 
(cinco mil e cinqüenta) pontos no 
“Passmark CPU Mark”, podendo 
ser comprovado por intermédio 
de resultados disponíveis em: 
http://www.cpubenchmark.net/c
pulist.php; 

• O modelo de processador 
deverá suportar além de conjunto 
de instruções em 64 bits, deverá 
ser fabricado para uso exclusivo 
em equipamentos ultra-
compactos com tecnologias de 
otimização e eficiência 
energética. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 
SEMFI 
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MEMÓRIA RAM (RANDON 
ACESS MEMORY): 
• Memória mínima de 8GB, 
instalada em módulos de 4GB 
idênticos; 
• Deverá ser de no mínimo 
o padrão DDR4 de 2400MHz;  
• O conjunto de módulos 
fornecidos devem habilitar a 
tecnologia Dual Channel. 
 
PLACA-MÃE:  
• Deverá ser do mesmo 
fabricante do microcomputador 
ou projetada especificamente 
para o modelo de 
microcomputador ofertado, não 
sendo aceitas placas de livre 
comercialização no mercado; 
• Chip de segurança TPM 
(Trusted Platform Module), 
versão 2.0, soldao a placa 
principal; 
• Suportar boot por 
pendrive ou disco conectado a 
uma porta USB; 
• Deverá possui suporte a 
expansão de memória mínima 
para 32GB de 2400MHz, ou 
superior; 
• Deverá suportar a 
controladora de disco padrão 
SATA III (6.0 Gb/s); 
• Deverá suportar ao 
padrão S.M.A.R.T 
 
BIOS:  
• BIOS em português ou 
inglês, na sua última versão 
estável, desenvolvida pelo 
próprio fabricante do 
microcomputador ou por 
terceiros, desde que 
exclusivamente para o modelo; 
• Desenvolvida em 
conformidade com a 
especificação UEFI 2.5 
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(http://www.uefi.org/specificati
ons), ou superior, e capturáveis 
por aplicação de inventário SCCM 
(System Center Configuration 
Manager), para comprovação 
desta conformidade, o fabricante 
do microcomputador deve 
constar em listagem na categoria 
“Promoter”, consultada através 
do site 
http://www.uefi.org/members; 
• Deverá possuir 
capacidade de 
habilitar/desabilitar as interfaces 
USB; 
• Deverá suportar senhas 
do tipo: Power-On, Setup e Hard 
Disk; 
• Possuir solução de 
diagnóstico capaz de ser 
executado (inicializado) a partir 
da UEFI (Unified Extensible 
Firmware Interface) ou do 
firmware do microcomputador 
através do acionamento de tecla 
função (F1...F12). O software de 
diagnóstico deverá ser capaz de 
verificar e testar os seguintes 
componentes: processador, 
memória, unidade de 
armazenamento e placa mãe. 
 
CHIPSET:  
Deverá ser do mesmo fabricante 
do processador, para melhor         
compatibilidade. 
 
SLOTS E INTERFACES: 
• O microcomputador 
deverá possuir 01 (um) slot M.2 
Card livre ao final da 
configuração solicitada; 
• Possuir, no mínimo, 
06(seis) interfaces do tipo 3.1, 
sendo: 
a) pelo menos 01 (uma) 
interface na parte localizada na 
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parte frontal do gabinete; 
b) pelo menos 01 (uma) 
interface no padrão Tipo-C. 
• Possuir 02 (duas) saídas 
digitais de vídeo padrão Display 
Port ou HDMI, podendo ser os 
dois padrões; 
• Todas as interfaces 
citadas devem ser integradas ao 
microcomputador ofertado, não 
sendo aceito uso de adaptadores 
para atingir a quantidade de 
interfaces solicitadas. 
 
VÍDEO:  
Interface com controladora de 
vídeo integrada com resolução 
mínima de 4096 x 2304 a 60Hz 
com pelo menos 2GB de alocação 
dinâmica de memória de vídeo. 

 

ÁUDIO: 

• Controladora de áudio 
integrada com suporte à 
tecnologia de Alta Definição; 
• Com conectores Line Out, 
Mic frontais integrados ao 
microcomputador; 
• Deverá possuir no 
mínimo 01(um) alto falante 
interno com potência mínima de 
01 (um) Watt. 
 
INTERFACES DE REDE: 
• Interface de rede 
integrada padrão Gigabit 
Ethernet (IEEE 802.3) com: 
a) taxa de transmissão 
10/100/1000 Mbps; 
b) deverá possuir 
compatibilidade com as 
tecnologias Wol (Wake on Lan) e 
PXE; 
c) possuir tecnologia de 
eficiência energética (IEEE 
802.3az); 
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d) Conector RJ-45 fêmea 
integrado à placa mãe. 
• Interface de rede Wireless 
(sem fio) padrão IEEE 802.11ac 
com a configuração: 
a) suporte à tecnologia Dual 
Band de 2.4 GHz e 5GHz; 
b) suporte à transferência de 
dados acima de 430 Mbps; 
c) suporte à tecnologia MU-
MIMO; 
d) deve ser homologada pelo 
fabricante para utilização pelo 
modelo do microcomputador. 
e) Todas as interfaces 
citadas devem ser integradas ao 
microcomputador, não sendo 
aceito uso de adaptadores para 
atingir a quantidade de interfaces 
solicitadas. 
 
CONTROLADORA DE DISCO 
RÍGIDO E ÓPTICO: 
Deverá possuir controladora de 
unidade de disco integrada a 
placa mãe, compatível com o 
padrão Serial ATA 6.0 Gb/s. 
 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 
(HD): 
• Deverá ser entregue com 
01 (uma) unidade de disco rígido 
interna, com: 
a) capacidade mínima de 
500GB; 
b) padrão Serial ATA 
6.0Gb/s; 
c) velocidade de rotação de 
7.200 rpm; 
d) cache mínimo 32MB; 
e) tecnologia S.M.A.R.T., para 
detecção de pré-falhas do disco 
rígido. 

 

TECLADO: 

• Teclado alfanumérico, 
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ABNT II com 107 teclas; 

• Possuir bloco numérico 
separado das demasi teclas; 

• Apresentar relevo nas 
teclas “F” e “J” do teclado 
alfanumérico e na tecla “5” do 
bloco numérico; 

• Possuir leds com 
indicação de “Numlock” e 
“CapsLock”, e base com 
regulagem de inclinação; 

• Possuir identificação das 
teclas com serigrafia a quente, ou 
equivalente, resistente ao 
apagamento por uso prolongado; 

• Conector tipo OS/2 ou 
USB, com conector compatível 
com o microcomputador 
ofertado, sem utilização de 
adaptador. 

 

GABINETE: 

• O gabinete deverá ser do 
tipo Ultra Small Form Factor 
(Ultra compacto) com volume 
máximo de 1.200 cm³, e com 
índice de eficiência comprovado 
através de apresentação de 
documento emitidos pelo IT ECO 
Declarations, ou equivalente, que 
conste compatibilidade do 
microcomputador ofertado com a 
ISSO 9296, ou equivalente 
emitido pelo INMETRO; 
• O gabinete deverá possuir 
botão liga/desliga, luzes de 
indicação de atividade de disco 
rígido e de status ligado (power-
on); 
• Possuir fonte de 
alimentação para corrente 
alternada com tensões de entrada 
de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50-
60Hz com ajuste automático, com 
potência máxima de 65W e fator 
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de eficiência igual ou superior a 
87%, acompanhado de tomada no 
padrão NBR 14.136; 
• Possuir baixo nível de 
ruído conforme NBR 10.152, ou 
ISSO 9296 e ISSO 7779, ou 
equivalentes. 
 
MOUSE: 
• Mouse tipo óptico; 
• Resolução mínima de 600 
dpi; 
• Possuir 02 (dois) botões 
para seleção “click” e 01 (um) 
botão de rolagem “scroll”;  
• Conector tipo OS/2 ou 
USB, com conector compatível 
com o microcomputador 
ofertado, sem utilização de 
adaptador. 

 
SISTEMA OPERACIONAL:  

• O microcomputador 
deverá ser licenciado para o 
Microsoft Windows 10 
Professional, ou superior, em sua 
versão 65 bits, pré-instalado e em 
Português do Brasil. 

 
COMPATIBILIDADE: 

• Compatibilidade com 
EPEAT na categoria Gold 
comprovada através de atestado 
e certidões que comprovem que o 
microcomputador é aderente ao 
padrão de eficiência energética 
EPEAT, emitido por instituto 
credenciado junto ao INMETRO. 
Será admitida como comprovação 
também, a indicação que o 
microcomputador conste em 
listagem no site EPEAT através 
do link: http://www.epeat.net; 

• Apresentar certificação ou 
documento do microcomputador 
que comprove compatibilidade 
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com a norma IEC 60950 ou 
equivalente, emitida pelo 
INMETRO; 

• O microcomputador 
deverá possuir certificação que 
sua fabricação está livre de 
substâncias perigosas como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 
cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil 
polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs) em 
concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous 
Substances); 

• Deverá ser apresentado 
certificado HCL Microsoft. Este 
certificado será conferido através 
de acesso à página (url de 
consulta pública) 
https://sysdev.microsoft.com/en
US/Hardware/lpl para o sistema 
Microsoft Windows 10 (x64), ou 
superior; e ainda: 
a) O certificado 
apresentado em consulta, além 
de estar em conformidade com 
a “marca” e “modelo” do 
microcomputador ofertado, 
deve ainda, no campo “CPU 
model”, estar compatível, ou 
seja, na mesma geração do 
processador apresentado. 

• Deverá ser apresentado 
Certificado HCL Linux. Este   
certificado    será     conferido    
através    de acesso   a página 
http://www.ubuntu.com/certific
ation/desktop para o sistema 
UBUNTU 16.04 LTS 64-bit, ou 
superior; 
• O fabricante do 
microcomputador deverá 
obrigatoriamente constar na 
lista dos produtos habilitados 
para o padrão DMI 2.0 ou 
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superior, como Board ou 
Leadershio, o que será 
conferido por meio de acesso 
ao site da DMTF (Distributed 
Management Task force), no 
endereço: 
https://www.dmtf.org; 
• O fabricante do micro 
computador deve possuir 
sistema de gestão ambiental 
com base na norma ISSO 
14001, devidamente 
comprovado através do 
respectivo certificado. 
 
SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
E SEGURANÇA: 
• O microcomputador 
deverá possuir solução ou 
software do próprio fabricante 
que permita monitorar o sistema, 
realizar diagnósticos, emitir 
alertas e ajudar a reparar erros 
do sistema, ajudando assim a 
manter a saúde e segurança do 
sistema; 

• O microcomputador 
deverá possuir solução ou 
software do próprio fabricante 
que permita a verificação e 
instalação das últimas 
atualizações de todas as 
ferramentas disponíveis pelo 
fabricante; 

• O microcomputador deve 
possuir gestão de energia de 
forma automática. 
 
MONITOR: 
• Deverá ser fornecido 
monitor com as seguintes 
características mínimas: 
a) o monitor deve possuir 
tamanho de tela de no mínimo 
21.5 polegadas; 
b) deverá ser do tipo LED, no 



 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU  

 

Avenida Conde D”Eu, 486, Centro, Ibiraçu - Espírito Santo 

CEP 29670-000 Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

32

formato widescreen; 
c) possuir tecnologia IPS (In-
Plane Switching); 
d) deverá possuir proporção 
de 16:9; 
e) deverá possuir ângulo de 
visão de no mínimo 178º 
horizontal e vertical; 
f) deve possuir brilho de no 
mínimo 250 cd/m²; 
g) a taxa de contraste real 
mínima de 1.000:1; 
h) o tempo de resposta não 
deve ultrapassar 7ms; 
i) deve suportar resolução 
nativa mínima de 1920 x 1080 
pixels a 60Hz; 
j) deve possuir as conexões 
Display Port e HDMI; 
k) deve possuir o mínimo de 
02 (duas) interfaces USB 2.0, 
localizadas na lateral do monitor; 
l) deve possuir fonte de 
alimentação interna com tensão 
de entrada bivolt automática; 
m) deve possuir base com 
ajustes mínimos, de: inclinação, 
altura e rotação pivot 
(retrato/paisagem). 
 
Compatibilidades e 
Certificações: 
1. compatibilidade com 
EPEAT na categoria Gold 
comprovada através de atestado 
e certidões que comprovem que o 
monitor é aderente ao padrão de 
eficiência energética EPEAT, 
emitido por instituto credenciado 
junto ao INMETRO. Será admitida 
como comprovação também, a 
indicação que o monitor conste 
em listagem no site EPEAT 
através do link: 
http://www.epeat.net; 
2. certificação TCO 7.0 ou 
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superior, comprovando que o 
monitor atende as exigências e 
padrões de sustentabilidade, 
reduzindo em seu processo de 
construção o impacto ambiental. 
Essa característica deverá ser 
comprovada pela listagem do 
modelo do monitor no site 
http://tco.brigthtly.se/pls/nvp/t
cosearch; 
3. certificação ERNERGY 
STAR, comprovando que o 
monitor atinge as exigências para 
o melhor aproveitamento de uso 
de energia elétrica. Essa 
caracrterística deverá ser 
comprovada pela listagem do 
monitor no site 
http://www.energystar.gov; 
4. o monitor deverá possuir 
certificação que sua fabricação 
está livre de susbstâncias 
perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil 
polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs) em 
concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous 
Substances). 
n) Condições gerais: 
1. o monitor deverá possuir 
cor predominante: preto, cinza ou 
prata; 
2. deverá ser fornecido 01 
(um) cabo com comprimento 
mínimo de 1,8 metros, para 
interconexão vídeo digital entre 
os equipamentos 
(microcomputadores e 
monitores), sem a utilização de 
qualquer tipo de adaptador ou 
cabo adaptador (não será aceito 
interconexão analógica, entre os 
equipamentos, do tipo VGA ou 
DVI); 
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3. deverá ser fornecido 01 
(um) cabo com comprimento 
mínimo de 1,8 metros, para 
ativação e utilização das portas 
USB laterais do monitor ofertado; 
4. deverá ser fornecido 01 
(um) cabo com comprimento 
mínimo de 1,8 metros, no padrão 
NBR 14.136; 
5. deverá ser fornecido um 
suporte mecânico, do mesmo 
fabricante do microcomputador, 
no padrão VESA Mount 
(100x100mm), que possibilite a 
fixação do gabinete do 
microcomputador com o monitor, 
tornando o conjunto 
microcomputador e monitor, um 
só elemento, compatível e 
homologado, ou seja, que não 
afete os ajustes permitidos pela 
base do monitor; 
6. o monitor, cabos e seus 
acessórios devem ser do mesmo 
fabricante do microcomputador, 
ou em regime comprovado de 
OEM. 
GARANTIA 

• Deverá possuir garantia 
mínima de 36 (trinta e seis) 
meses do tipo “On-Site”, pelo 
fabricante dos equipamentos, 
para reposição de peças, mão de 
obra e atendimento no local na 
modalidade 9x5 (nove horas por 
cinco dias úteis), com o tempo 
máximo de solução dos 
equipamentos de até o Primeiro 
Próximo Dia Útil (Next Business 
Day – NBD), a partir da abertura 
do chamado. Caso o fabricante 
não termine o reparo dos 
equipamentos no prazo 
estabelecido e a critério da 
SEMFI, o fabricante deverá 
substituir o equipamento por 
outro com características iguais 
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ou superiores ao descrito neste 
Termo de Referência. 

• Toda garantia deve ser 
dada pelo fabricante, com 
atendimento por empresa(s) 
pertencente(s) à sua rede 
autorizada, devidamente 
capacitada(s) para função, 
devendo ser comprovado via 
anexação de cópia do contrato ou 
documento equivalente que 
comprove a existência desse tipo 
de vínculo. 

• O fabricante dos 
equipamentos deve disponibilizar 
central telefônica “própria” para 
abertura de chamados técnicos 
através de ligação gratuita para 
suporte e atendimento técnico, 
bem como possuir site na 
internet (url pública), com a 
disponibilização de drivers, 
firmwares e todas as atualizações 
existentes, relativas aos 
equipamentos, bem como, deve 
apresentar comprovação de que 
possui banco de dados 
disponibilizado na internet, 
através de url de consulta 
pública, que permita obter o 
status de garantia atualizada e 
disponível a partir de consulta do 
número de série dos 
equipamentos adquiridos. 

 
 
Observação: 
 
1. As empresas Licitantes deverão apresentar anexo a sua Proposta o catálogo do objeto 
contendo informações técnicas suficientes para possibilitar a confirmação de suas características 
técnicas. 
 
2. Para as empresas que cotarem os itens  02 e 03: O prazo de garantia do compressor (05 anos) 
poderá ser ofertado pelo fabricante ou pela empresa fornecedora, desde que, declarado em certidão 
e esta apresentada junto a proposta. 
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DADOS DA PROPONENTE: 
 
Nome: .............................................................................................................................................. 
Razão social: .................................................................................................................................. 
CNPJ nº.: ..............................................Banco:.................... Agência nº.: ...................................  
Conta nº.: ......................................................................................................................................... 
Endereço completo: ..................................................................... 
Telefones: ...................................................E-mail: ........................................................................ 
Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ........................................................................ 
Prazo de entrega: (conforme Item 02 e subitens do edital)................................................... 
Declaração: 
 
1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação. 
 
2 - Declaramos que cumpriremos plenamente todos os requisitos da habilitação exigidos neste 
edital, conforme artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/02. 
 

Em ....... de ................................. de 2019. 

 

...................................................... 
Assinatura da Proponente 
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ANEXO II 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
A empresa:.........................................................................................................., 

com sede na: ................................................................................................., 

C.G.C. nº. .............................,  representada pelo(a)  Sr.(a)   .............................., 

CREDENCIA o(a) Sr.(a)  ..................................(CARGO)  ...................................., 

portador(a) do R.G. nº. ..................... e C.P.F.  nº. ....................................., 

para representá-la perante a PREFEITURA  MUNICIPAL DE IBIRAÇU na licitação por 

Pregão Presencial nº. 070/2019, podendo formular lances verbais e praticar todos os 

atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias. 

NOME: .................................................................................................................................. 

R.G.:............................... CARGO: .......................................................................................   

 
Obs: Este documento deverá ser entregue em mãos a Pregoeira no ato do Credenciamento.  
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ANEXO III 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº _____/2019 
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019 
PROCESSO N° 174/2019 de 11/01/2019, nº 187/2019 de 14/01/2019 e nº 492/2019 de 
30/01/2019. 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - ES E A 
EMPRESA: ............................................................. 

 
Aos ....... dias do mês de ...... do ano de ....., o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob 

o nº 27.165.208/0001-17, representado pelo Prefeito Exmº. Sr. EDUARDO MAROZZI ZANOTTI, 

brasileiro, solteiro, agricultor, inscrito no CPF sob o n° 979.396.177-53, C. I n° 951.826-ES, 

residente na Rua Fazenda da Penha, Zona Rural, Taquaraçu, Ibiraçu/ES e o FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAÇU, inscrito no CNPJ sob o nº 15.268.099/0001-84, neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano o Sr. 

ROBERTO CARLOS RAMALHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 847.791.367-68, CI nº 

763.942 SPTC-ES, residente na Rua Francisco Agemiro Modenesi Grattz, nº 316, Bairro Elias 

Bragatto, CEP 29.670-000, Ibiraçu/ES, em razão da classificação obtida no Pregão Presencial nº 

070/2019, com base no que dispõe o art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto 

Municipal nº 4.211/2009 RESOLVE registrar preços ofertados pela empresa ........, CNPJ nº ........, com 

sede na rua ........, nº --- - Bairro ............ - CEP ............ - ..... Cidade/estado representada neste ato pelo Sr. 

............, CPF nº ..........., mais adiante denominada COMPROMITENTE, nos termos das cláusulas abaixo 

descritas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para obtenção da melhor proposta com a 
finalidade de Aquisição e Instalação de Material Permanente (ar-condicionado, 
computadores e fragmentadora de papel), a pedido da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI 
e Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, com 
autorização nos processos nº 2945/2019 de 22/05/2019 e nº 3499/2019 de 18/06/2019, 
conforme Anexo I. 
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1.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a dele se utilizar, facultada a 
realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas 
hipóteses previstas na Lei, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 

 
1.3. Diante da necessidade de utilização do objeto cujo preço aqui está registrado o Município 
expedirá a correspondente Autorização de Fornecimento, documento mediante o qual, 
exclusivamente, deverá o COMPROMITENTE promover a entrega do objeto, sem prejuízo de outros 
que por força legal devam acompanhá-lo.  
 
1.4. A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do Orçamento, a 
saber: 
    SEMADH 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 120 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano - Semadh 

Unidade 002 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano - Semadh 

Dotação 120002.0824400362.101 
Manutenção das Atividades do Programa Bolsa 
Família 

Elemento de 
Despesa 

44905200000 Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso 
1301000000 
 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Conta Corrente BL GBF FNAS 14.502-5 Banco do Brasil 

 
SEMFI 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 040 Secretaria Municipal de Finanças 

Unidade 001 Secretaria Municipal de Finanças 

Dotação 040001.0412300022.013 
Manutenção dos Serviços Administrativos da 
Secretaria Municipal de Finanças 

Elemento de 
Despesa 

44905200000 Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso 
1000000000 
1903000000 

Recursos Ordinários 
Alienação de Bens e Direitos 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
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2.1. O valor global desta Ata é de R$ .......... (extenso), sendo que os preços unitários a serem pagos 
constam no ANEXO desta Ata conforme descrito na cláusula primeira deste instrumento e neles 
estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, 
material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra. 
 
2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira 
deste instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
3.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
 
3.1.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 
pelo mercado, o órgão gerenciador poderá: 
 
a) Negociar com o compromitente visando a redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado; 

 
b) liberar o compromitente do compromisso assumido, em face da impossibilidade de êxito na 
adequação do preço; 
 
3.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados o MUNICÍPIO poderá, a 
requerimento do COMPROMITENTE, promover a revisão do preço registrado.  
 
3.2.1. O requerimento de reequilíbrio da equação econômico-financeira deverá demonstrar o 
desequilíbrio havido minuciosamente por meio de memória de cálculo e a modificação dos 
encargos ser proporcional ao mesmo, e ser documentalmente comprovada.   
 
3.2.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 
não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não ultrapassa o prazo de 12 
(doze) meses de sua assinatura. 
 
3.2.3. Na hipótese do órgão gerenciador verificar que o preço registrado não lhe é vantajoso poderá 
revogar a ata, sem aplicação de sanção administrativa. 
 
3.2.4. Não será concedida a revisão quando: 
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a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à 
parte interessada; 
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1. O Registro de preço poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 
 
4.1.1. Unilateralmente pela Administração, quando:  

 
a) O compromitente não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao 
registro de preços; 

b) O compromitente não formalizar Contrato decorrente do Registro de Preços ou não tenha 
retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela 
Administração; 

c) O compromitente der causa à rescisão administrativa do Contrato decorrente do Registro de 
Preços; 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços ou fornecimento 
decorrente do Registro de Preços; 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 
 
4.1.2. Pelo compromitente quando, mediante solicitação formal, comprovar estar impossibilitado 
definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro 
de preços, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto nº 4.211/2009. 
 
4.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no subitem 4.1.1 será 
feita mediante correspondência ao compromitente.  
 
4.2.1. No caso de não localização do compromitente, a comunicação será feita mediante publicação 
no Diário Oficial.  
 
4.3. A solicitação do compromitente para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do prazo de validade do registro de 
preços, facultada a Administração a aplicações das penalidades previstas no edital, caso não aceitas 
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as razões do pedido, sendo sempre assegurado ao solicitante o Principio do Contraditório e da 
Ampla Defesa. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
5.1 Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos: 
 
a) pelo Órgão Gerenciador quando por ele julgado que o compromitente esteja temporariamente 
impossibilitado de cumprir as exigências do processo licitatório que deu origem ao registro de 
preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a 
data da decisão; 

b) pelo compromitente, mediante solicitação por escrito, quando comprovar estar 
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do processo licitatório que deu origem 
ao registro de preços. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 
6.1. O pagamento pelos produtos efetivamente fornecidos e aceitos será efetuado em até 30 (trinta) 
dias, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas, devidamente aceitas e atestadas pelo órgão 
competente, vedada antecipação, observado o disposto no art. 5º da lei nº 8.666/93. 
 
6.2. Na emissão das Notas Fiscais, o FORNECEDOR deverá descrever o objeto obrigatoriamente, 
com o contido em sua proposta, considerando ainda o quantitativo solicitado na AF. 
 
6.3. Os pagamentos poderão ser sustados pelo MUNICÍPIO nos seguintes casos: 
 
a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o 
MUNICÍPIO; 

b) Inadimplência de obrigações pelo FORNECEDOR para com o MUNICÍPIO, por conta do 
estabelecido nesta AF; 

c) Não entrega dos materiais nas condições estabelecidas nesta AF; 

d) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas; 

e) Avaria dos materiais fornecidos, de responsabilidade do FORNECEDOR; 

f) Entrega dos materiais em desacordo com as condições estabelecidas na ATA; 
 
6.4. Das notas fiscais/Faturas deverão constar, além dos preços da proposta aceita, o n0 da agência 
bancária, o nome do banco e número da conta da empresa, nº do processo e da Autorização de 
fornecimento.  
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6.5. Ocorrendo erros nas Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas ao FORNECEDOR 
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova Nota Fiscal/fatura. 
 
6.6. O Setor Financeiro somente efetuará o pagamento mediante a comprovação da entrega do 
objeto, acompanhada dos seguintes documentos: comprovantes de regularidade perante o INSS, 
FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal da sede da empresa e do Município de Ibiraçu, Certidão 
Positiva com Efeito de Negativa (CPFN) e/ou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
ficando a liberação do processo de pagamento, condicionada à efetiva comprovação de 
regularidade. 
 
6.7. O MUNICÍPIO poderá deduzir dos pagamentos importâncias que porventura, a qualquer título, 
lhe forem devidas pelo FORNECEDOR em decorrência de inadimplemento das obrigações 
assumidas; 
 
6.8. É expressamente vedado ao FORNECEDOR à cobrança ou desconto de duplicatas através de 
rede bancária ou de terceiros. 
 
6.9. Para emissão da Nota Fiscal deverão ser considerados os seguintes dados:  
 
Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir 02 Notas Fiscais: 01(uma) em nome da 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu (CNPJ nº 27.165.208/0001-17) e 01 (uma) – para o item 01 - em 
nome do Fundo Municipal de Assistência Social (15.268.099/0001-84), com as respectivas 
quantidades de créditos e valores. 
 
6.10. Ocorrendo atraso no pagamento e desde que não tenha sido o fornecedor quem lhe deu causa, 
poderá, a requerimento deste, ser lhe compensada a mora por meio da aplicação da seguinte 
fórmula:  
 
EM = I x N x VP. 
 
Onde: 
 
EM = encargos moratórios; 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado I = (6/100) 
/365).    
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
7.1. A presente ATA não poderá sofrer os acréscimos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da 
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Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1. A vigência da presente ATA será de 12 (doze) meses, não prorrogáveis, contados a partir do    
1 º (primeiro) dia útil após a data da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 
fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei 
nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a saber: 

9.2 – A empresa que quando 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, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 

9.3 – Pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na 
forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado. 

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

9.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
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§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de 
Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

9.5 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido, a CONTRATADA se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do contrato. 
 
9.6 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o 
não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes 
penalidades: 
 

a)- multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento 
realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na 
alínea “b”. 

 
b)- multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos itens 
constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das obrigações assumidas. 

 
c)- Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o 
CONTRATANTE, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento 
ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento. 

 
d)- Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela CONTRATADA, 
esta sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 
9.7 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ou 
protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à 
notificação extrajudicial 
 
9.8. As penalidades previstas no Decreto nº 4.211/2009 poderão ser aplicadas independente de 
transcrição para o Instrumento Convocatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
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10.1. A execução desta ATA será acompanhada e fiscalizada pelo órgão gerenciador do Registro de 
Preços, nos termos do Decreto Municipal 4.211/2009 e por meio da Portaria nº 19.215/2019, 
através da servidora Graziela Giacomin Prado (SEMFI) e do servidor Cleidimar da Silva Dias  
(SEMADH). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VALIDADE DO PRODUTO 
 
11.1. Os produtos não serão recebidos se o Prazo de Validade/ Prazo de Garantia não estiverem de 
acordo com o prazo de fábrica estipulado no edital, não podendo ser inferior ao da Lei nº 8.078 de 
11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 
autorizados pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 
12.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal 
de Ibiraçu, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, Articulação Política e Institucional , 
mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços. 
 
12.3. 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, independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. 
 
12.4. As aquisições ou contratações oriundas das atas de registro de preços aderidas não poderão 
exceder por órgão ou entidade, a 100 % (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
12.5. Obriga-se o Compromitente a manter-se durante toda a vigência desta ATA em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, como também todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
13.1 - DA CONTRATADA 
 

a) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato; 
b) Assumir integralmente a responsabilidade pelo cumprimento do objeto, respondendo 

perante a SEMARH e terceiros, pela cobertura dos riscos e prejuízos; 
c) Efetuar, no prazo e nas condições estabelecidas no Edital; 
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d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

e) Os materiais deverão ser entregues após o recebimento da Ordem de Fornecimento, no 
horário solicitado pela SEMARH, através do setor competente; 

f) Arcar com as despesas de embalagens, carga e descarga e frete referente às entregas dos 
produtos, inclusive as oriundas da devolução e reposição dos produtos recusados por não 
atenderem ao edital; 

g) Os produtos deverão ter qualidade garantida pelo fabricante, e estar em plena condição de 
uso. 

h) Cabe à CONTRATADA apresentar o Certificado de Garantia do material no ato da entrega. 
  

13.2 – DA CONTRATANTE 
 
A. disponibilizar à CONTRATADA toda a documentação e informações inerentes ao objeto 

contratado; 
B. Pagar à CONTRATADA, o preço estabelecido no contrato; 
C. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em 

função da execução do objeto; 
D. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos elencados nas especificações técnicas 

constantes no edital; 
E. Coordenar, através do fiscal do contrato, a execução do objeto pela CONTRATADA, efetuando os 

contatos necessários. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ibiraçu, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriunda 
da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
E por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma 
juntamente com 02 (duas) testemunhas, igualmente signatárias. 
 
Ibiraçu - ES, ..... de ................... de 2019 

 
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
_________________________________ 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
1. _________________________________ 

2. _________________________________ 
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ANEXO IV 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1. INTRODUÇÃO 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Este termo de referência tem por objetivos: 
a) Caracterizar o objeto a ser contratado; 
b) Estabelecer nível de qualidade desejado para a aquisição; 
c) Estabelecer os critérios de entrega, pagamento e demais condições a serem observadas durante o 
cumprimento do contrato. 
 
2. OBJETO 
O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação 
de Material Permanente com entrega Única, para atender as necessidades da SEMFI. 
01 Ar Condicionado 18.000 BTUs Split   
01 Ar Condicionado 24.000 BTUs Split 
03 Computadores 
 
3. JUSTIFICATIVA 
Esta aquisição tem como motivação a atual necessidade da Secretaria Municipal de Finanças – 
SEMFI, pois os aparelhos de Ar Condicionado da Gerência de Administração Tributária e do Setor 
de Contabilidade são muito antigos e estão constantemente apresentando problemas, ocasionando 
transtornos a estes Setores e desconforto aos servidores. 
Em relação aos computadores, temos 02 do Setor de Contabilidade funcionando precariamente 
(vivem desligando sozinhos, demorando nas respostas e são antigos e obsoletos e já sofreram 
manutenção sem muito sucesso), 01 computador da Gerência de Administração Tributária também 
se encontra nas mesmas condições citadas daqueles do Setor de Contabilidade. 
 
4. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE 
Deverão ser rigorosamente atendidas, as especificações constantes da tabela abaixo e observados 
os esclarecimentos constantes deste Anexo. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 

1.  

AR CONDICIONADO 18.000 BTUs 
Ar Condicionado Split 18.000 BTUs, com instalação, Classificação de 
energia A, ajuste de temperatura automático, fincão auto limpeza, 
silencioso, só Ar frio, com controle remoto, garantia contra defeitos 
de fabricação pelo prazo de 12 meses e 05 (cinco) anos para 
defeitos de fabricação do compressor. Para atender o Setor de 

Und. 01 
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Contabilidade. 

2.  

AR CONDICIONADO 24.000 BTUs 
Ar Condicionado Split 24.000 BTUs, com instalação, Classificação de 
energia A, ajuste de temperatura automático, funcão auto limpeza, 
silencioso, só Ar frio, com controle remoto, garantia contra defeitos 
de fabricação pelo prazo de 12 meses e 05 (cinco) anos para 
defeitos de fabricação do compressor. Para atender a Gerência de 
Administração Tributária. 

Und 01 

3.  

Computadores: 
Deverão atender rigorosamente os requisitos abaixo discriminados: 

PROCESSADOR:  

• Processador dual core, com arquitetura x86 e memória 
cachê mínima de 3MB integrada à mesma forma de silício 
do processador; 

• O modelo do processador deverá ser de penúltima ou 
última geração disponível pelo fabricante do processador, e 
com performance mínima de 5.050 (cinco mil e cinqüenta) 
pontos no “Passmark CPU Mark”, podendo ser comprovado 
por intermédio de resultados disponíveis em: 
http://www.cpubenchmark.net/cpulist.php; 

• O modelo de processador deverá suportar além de conjunto 
de instruções em 64 bits, deverá ser fabricado para uso 
exclusivo em equipamentos ultra-compactos com 
tecnologias de otimização e eficiência energética. 

 
MEMÓRIA RAM (RANDON ACESS MEMORY): 

• Memória mínima de 8GB, instalada em módulos de 4GB 
idênticos; 

• Deverá ser de no mínimo o padrão DDR4 de 2400MHz;  
• O conjunto de módulos fornecidos devem habilitar a 

tecnologia Dual Channel. 
 
PLACA-MÃE:  

• Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
projetada especificamente para o modelo de 
microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de 
livre comercialização no mercado; 

• Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 
2.0, soldao a placa principal; 

• Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta 
USB; 

• Deverá possui suporte a expansão de memória mínima para 
32GB de 2400MHz, ou superior; 

• Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA III 

Und 03 
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(6.0 Gb/s); 
• Deverá suportar ao padrão S.M.A.R.T 

 
BIOS:  

• BIOS em português ou inglês, na sua última versão estável, 
desenvolvida pelo próprio fabricante do microcomputador 
ou por terceiros, desde que exclusivamente para o modelo; 

• Desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI 
2.5 (http://www.uefi.org/specifications), ou superior, e 
capturáveis por aplicação de inventário SCCM (System 
Center Configuration Manager), para comprovação desta 
conformidade, o fabricante do microcomputador deve 
constar em listagem na categoria “Promoter”, consultada 
através do site http://www.uefi.org/members; 

• Deverá possuir capacidade de habilitar/desabilitar as 
interfaces USB; 

• Deverá suportar senhas do tipo: Power-On, Setup e Hard 
Disk; 

• Possuir solução de diagnóstico capaz de ser executado 
(inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware 
Interface) ou do firmware do microcomputador através do 
acionamento de tecla função (F1...F12). O software de 
diagnóstico deverá ser capaz de verificar e testar os 
seguintes componentes: processador, memória, unidade de 
armazenamento e placa mãe. 

 
CHIPSET:  

Deverá ser do mesmo fabricante do processador, para 
melhor         compatibilidade. 

 
SLOTS E INTERFACES: 

• O microcomputador deverá possuir 01 (um) slot M.2 Card 
livre ao final da configuração solicitada; 

• Possuir, no mínimo, 06(seis) interfaces do tipo 3.1, sendo: 
c) pelo menos 01 (uma) interface na parte localizada na parte 

frontal do gabinete; 
d) pelo menos 01 (uma) interface no padrão Tipo-C. 
• Possuir 02 (duas) saídas digitais de vídeo padrão Display 

Port ou HDMI, podendo ser os dois padrões; 
• Todas as interfaces citadas devem ser integradas ao 

microcomputador ofertado, não sendo aceito uso de 
adaptadores para atingir a quantidade de interfaces 
solicitadas. 

 
VÍDEO:  

Interface com controladora de vídeo integrada com 
resolução mínima de 4096 x 2304 a 60Hz com pelo menos 
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2GB de alocação dinâmica de memória de vídeo. 

 

ÁUDIO: 

• Controladora de áudio integrada com suporte à tecnologia 
de Alta Definição; 

• Com conectores Line Out, Mic frontais integrados ao 
microcomputador; 

• Deverá possuir no mínimo 01(um) alto falante interno com 
potência mínima de 01 (um) Watt. 

 
INTERFACES DE REDE: 

• Interface de rede integrada padrão Gigabit Ethernet (IEEE 
802.3) com: 
e) taxa de transmissão 10/100/1000 Mbps; 
f) deverá possuir compatibilidade com as tecnologias Wol 

(Wake on Lan) e PXE; 
g) possuir tecnologia de eficiência energética (IEEE 

802.3az); 
h) Conector RJ-45 fêmea integrado à placa mãe. 

• Interface de rede Wireless (sem fio) padrão IEEE 802.11ac 
com a configuração: 
f) suporte à tecnologia Dual Band de 2.4 GHz e 5GHz; 
g) suporte à transferência de dados acima de 430 Mbps; 
h) suporte à tecnologia MU-MIMO; 
i) deve ser homologada pelo fabricante para utilização 

pelo modelo do microcomputador. 
j) Todas as interfaces citadas devem ser integradas ao 

microcomputador, não sendo aceito uso de adaptadores 
para atingir a quantidade de interfaces solicitadas. 

 
CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO E ÓPTICO: 

Deverá possuir controladora de unidade de disco 
integrada a placa mãe, compatível com o padrão Serial 
ATA 6.0 Gb/s. 

 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD): 

• Deverá ser entregue com 01 (uma) unidade de disco rígido 
interna, com: 
f) capacidade mínima de 500GB; 
g) padrão Serial ATA 6.0Gb/s; 
h) velocidade de rotação de 7.200 rpm; 
i) cache mínimo 32MB; 
j) tecnologia S.M.A.R.T., para detecção de pré-falhas do 

disco rígido. 
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TECLADO: 

• Teclado alfanumérico, ABNT II com 107 teclas; 

• Possuir bloco numérico separado das demasi teclas; 

• Apresentar relevo nas teclas “F” e “J” do teclado 
alfanumérico e na tecla “5” do bloco numérico; 

• Possuir leds com indicação de “Numlock” e “CapsLock”, e 
base com regulagem de inclinação; 

• Possuir identificação das teclas com serigrafia a quente, ou 
equivalente, resistente ao apagamento por uso prolongado; 

• Conector tipo OS/2 ou USB, com conector compatível com o 
microcomputador ofertado, sem utilização de adaptador. 

 

GABINETE: 

• O gabinete deverá ser do tipo Ultra Small Form Factor 
(Ultra compacto) com volume máximo de 1.200 cm³, e com 
índice de eficiência comprovado através de apresentação de 
documento emitidos pelo IT ECO Declarations, ou 
equivalente, que conste compatibilidade do 
microcomputador ofertado com a ISSO 9296, ou 
equivalente emitido pelo INMETRO; 

• O gabinete deverá possuir botão liga/desliga, luzes de 
indicação de atividade de disco rígido e de status ligado 
(power-on); 

• Possuir fonte de alimentação para corrente alternada com 
tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50-60Hz 
com ajuste automático, com potência máxima de 65W e 
fator de eficiência igual ou superior a 87%, acompanhado 
de tomada no padrão NBR 14.136; 

• Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10.152, ou ISSO 
9296 e ISSO 7779, ou equivalentes. 

 
MOUSE: 

• Mouse tipo óptico; 
• Resolução mínima de 600 dpi; 
• Possuir 02 (dois) botões para seleção “click” e 01 (um) 

botão de rolagem “scroll”;  
• Conector tipo OS/2 ou USB, com conector compatível com o 

microcomputador ofertado, sem utilização de adaptador. 

 
SISTEMA OPERACIONAL:  

• O microcomputador deverá ser licenciado para o Microsoft 
Windows 10 Professional, ou superior, em sua versão 65 
bits, pré-instalado e em Português do Brasil. 
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COMPATIBILIDADE: 

• Compatibilidade com EPEAT na categoria Gold comprovada 
através de atestado e certidões que comprovem que o 
microcomputador é aderente ao padrão de eficiência 
energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto 
ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a 
indicação que o microcomputador conste em listagem no 
site EPEAT através do link: http://www.epeat.net; 

• Apresentar certificação ou documento do microcomputador 
que comprove compatibilidade com a norma IEC 60950 ou 
equivalente, emitida pelo INMETRO; 

• O microcomputador deverá possuir certificação que sua 
fabricação está livre de substâncias perigosas como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances); 

• Deverá ser apresentado certificado HCL Microsoft. Este 
certificado será conferido através de acesso à página (url de 
consulta pública) 
https://sysdev.microsoft.com/enUS/Hardware/lpl para o 
sistema Microsoft Windows 10 (x64), ou superior; e ainda: 
b) O certificado apresentado em consulta, além de 

estar em conformidade com a “marca” e “modelo” 
do microcomputador ofertado, deve ainda, no 
campo “CPU model”, estar compatível, ou seja, na 
mesma geração do processador apresentado. 

• Deverá ser apresentado Certificado HCL Linux. Este   
certificado    será     conferido    através    de acesso   a 
página http://www.ubuntu.com/certification/desktop 
para o sistema UBUNTU 16.04 LTS 64-bit, ou superior; 

• O fabricante do microcomputador deverá 
obrigatoriamente constar na lista dos produtos 
habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, como 
Board ou Leadershio, o que será conferido por meio de 
acesso ao site da DMTF (Distributed Management Task 
force), no endereço: https://www.dmtf.org; 

• O fabricante do micro computador deve possuir 
sistema de gestão ambiental com base na norma ISSO 
14001, devidamente comprovado através do respectivo 
certificado. 

 
SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA: 

• O microcomputador deverá possuir solução ou software do 
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próprio fabricante que permita monitorar o sistema, 
realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros 
do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança 
do sistema; 

• O microcomputador deverá possuir solução ou software do 
próprio fabricante que permita a verificação e instalação 
das últimas atualizações de todas as ferramentas 
disponíveis pelo fabricante; 

• O microcomputador deve possuir gestão de energia de 
forma automática. 

 
MONITOR: 

• Deverá ser fornecido monitor com as seguintes 
características mínimas: 

o) o monitor deve possuir tamanho de tela de no 
mínimo 21.5 polegadas; 

p) deverá ser do tipo LED, no formato widescreen; 
q) possuir tecnologia IPS (In-Plane Switching); 
r) deverá possuir proporção de 16:9; 
s) deverá possuir ângulo de visão de no mínimo 178º 

horizontal e vertical; 
t) deve possuir brilho de no mínimo 250 cd/m²; 
u) a taxa de contraste real mínima de 1.000:1; 
v) o tempo de resposta não deve ultrapassar 7ms; 
w) deve suportar resolução nativa mínima de 1920 x 

1080 pixels a 60Hz; 
x) deve possuir as conexões Display Port e HDMI; 
y) deve possuir o mínimo de 02 (duas) interfaces USB 

2.0, localizadas na lateral do monitor; 
z) deve possuir fonte de alimentação interna com 

tensão de entrada bivolt automática; 
aa) deve possuir base com ajustes mínimos, de: 

inclinação, altura e rotação pivot 
(retrato/paisagem). 

 
Compatibilidades e Certificações: 

5. compatibilidade com EPEAT na categoria Gold comprovada 
através de atestado e certidões que comprovem que o 
monitor é aderente ao padrão de eficiência energética 
EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao 
INMETRO. Será admitida como comprovação também, a 
indicação que o monitor conste em listagem no site EPEAT 
através do link: http://www.epeat.net; 

6. certificação TCO 7.0 ou superior, comprovando que o 
monitor atende as exigências e padrões de sustentabilidade, 
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reduzindo em seu processo de construção o impacto 
ambiental. Essa característica deverá ser comprovada pela 
listagem do modelo do monitor no site 
http://tco.brigthtly.se/pls/nvp/tcosearch; 

7. certificação ERNERGY STAR, comprovando que o monitor 
atinge as exigências para o melhor aproveitamento de uso 
de energia elétrica. Essa caracrterística deverá ser 
comprovada pela listagem do monitor no site 
http://www.energystar.gov; 

8. o monitor deverá possuir certificação que sua fabricação 
está livre de susbstâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 
bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 
(PBDEs) em concentração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances). 

bb) Condições gerais: 
7. o monitor deverá possuir cor predominante: preto, cinza ou 

prata; 
8. deverá ser fornecido 01 (um) cabo com comprimento 

mínimo de 1,8 metros, para interconexão vídeo digital 
entre os equipamentos (microcomputadores e monitores), 
sem a utilização de qualquer tipo de adaptador ou cabo 
adaptador (não será aceito interconexão analógica, entre os 
equipamentos, do tipo VGA ou DVI); 

9. deverá ser fornecido 01 (um) cabo com comprimento 
mínimo de 1,8 metros, para ativação e utilização das portas 
USB laterais do monitor ofertado; 

10. deverá ser fornecido 01 (um) cabo com comprimento 
mínimo de 1,8 metros, no padrão NBR 14.136; 

11. deverá ser fornecido um suporte mecânico, do mesmo 
fabricante do microcomputador, no padrão VESA Mount 
(100x100mm), que possibilite a fixação do gabinete do 
microcomputador com o monitor, tornando o conjunto 
microcomputador e monitor, um só elemento, compatível e 
homologado, ou seja, que não afete os ajustes permitidos 
pela base do monitor; 

12. o monitor, cabos e seus acessórios devem ser do mesmo 
fabricante do microcomputador, ou em regime comprovado 
de OEM. 

GARANTIA 
• Deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses 

do tipo “On-Site”, pelo fabricante dos equipamentos, para 
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local na 
modalidade 9x5 (nove horas por cinco dias úteis), com o 
tempo máximo de solução dos equipamentos de até o 
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Primeiro Próximo Dia Útil (Next Business Day – NBD), a 
partir da abertura do chamado. Caso o fabricante não 
termine o reparo dos equipamentos no prazo estabelecido e 
a critério da SEMFI, o fabricante deverá substituir o 
equipamento por outro com características iguais ou 
superiores ao descrito neste Termo de Referência. 

• Toda garantia deve ser dada pelo fabricante, com 
atendimento por empresa(s) pertencente(s) à sua rede 
autorizada, devidamente capacitada(s) para função, 
devendo ser comprovado via anexação de cópia do contrato 
ou documento equivalente que comprove a existência desse 
tipo de vínculo. 

• O fabricante dos equipamentos deve disponibilizar central 
telefônica “própria” para abertura de chamados técnicos 
através de ligação gratuita para suporte e atendimento 
técnico, bem como possuir site na internet (url pública), 
com a disponibilização de drivers, firmwares e todas as 
atualizações existentes, relativas aos equipamentos, bem 
como, deve apresentar comprovação de que possui banco 
de dados disponibilizado na internet, através de url de 
consulta pública, que permita obter o status de garantia 
atualizada e disponível a partir de consulta do número de 
série dos equipamentos adquiridos. 

 
 
5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 

A. A Secretaria Municipal de Finanças e TI deverão ser avisadas com 48 horas de antecedência 
do ato de entrega; 

B. No ato da entrega, os responsáveis emitirão TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
relacionando todos os produtos recebidos, nos termos da Nota Fiscal;  

C. Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada pelo técnico da TI e constará das 
seguintes fases: 

1. abertura das embalagens 
2. comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou 

aquelas superiores oferecidas pela contratada; 
3. colocação do produto em funcionamento 
4. testes dos periféricos/componentes e portas de comunicação, se necessário.  

D. O período de inspeção será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de emissão do 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO; 

E. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento do produto, 
verificados na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas 
características, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data da realização da 
inspeção; 
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F. Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as 
especificações técnicas exigidas no termo de referência e aquelas oferecidas pela 
CONTRATADA, os responsáveis emitirão o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO; 

G. Nos casos de substituição do produto, será iniciado o prazo e procedimento estabelecido 
nestas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO; 

H. O prazo de início de entrega dos equipamentos dar-se-á no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
a contar do dia subseqüente após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 

6. GARANTIA, SUPORTE E CONDICIONANTES PARA ACEITABILIDADE DO OBJETO 
A. Os Computadores propostos deverão possuir garantia mínima de 48 (quarenta e oito) 

meses “on-site” para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local; 
B. Os serviços de manutenção deverão ser realizados on-site na localidade em que o 

equipamento foi instalado, dentro dos limites do município de Ibiraçu; 
C. No ato da entrega do(s) equipamento(s) a PROPONENTE deverá apresentar documentação 

comprovando que a garantia é de fábrica, conforme prazo e condições de garantia exigida 
no projeto básico. O item pode ser comprovado através de Declaração, Termo de Garantia 
de Equipamento, através de consulta em sites oficiais que demonstrem a garantia do 
equipamento e etc. sendo que a prestação dos serviços de garantia deverá ser executada 
por rede autorizada preferencialmente na Grande Vitória; caso seja fora da região da 
Grande Vitória, o custo de transporte ficará a cargo do prestador de serviços do 
equipamento. 

D. Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, todo o produto/equipamento que estiver 
em desacordo com as especificações do objeto, ou que apresentar qualquer tipo de 
irregularidade. 

E. Cabe à CONTRATADA garantir a entrega dos materiais, estando sujeita às sansões previstas 
em Lei caso não efetue a entrega conforme estipulado neste Termo de Referencia. 

F. Os materiais deverão apresentar uma garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 
12 meses e 05 (cinco) anos para defeitos de fabricação no caso dos compressores dos 
aparelhos de ar condicionado. 

 
7. AMOSTRA 
Não será necessária a apresentação de amostras. 
 
8. PRAZO DE ENTREGA 
A. O prazo para entrega dos materiais deverá ocorrer conforme especificado no item 5 deste Termo 
de Referência. 
B. A entrega deverá ser efetuada no Setor de Contabilidade desta Prefeitura localizado à Avenida 
Conde D’Eu, n° 486, Bairro: Centro, Ibiraçu – ES, acompanhado da Nota Fiscal bem como a cópia 
reprográfica da “Ordem de Fornecimento”. 
 
9. PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
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A. Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. 
B. Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. 
C. Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais. 

10. RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 
A Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI é a responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
contrato.  
A Servidora responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato será a Sra. Graziela 
Giacomin Prado, designado através da Portaria Nº 19.215/2019. 
 
11. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato; 
B. Assumir integralmente a responsabilidade pelo cumprimento do objeto, respondendo perante a 

SEMARH e terceiros, pela cobertura dos riscos e prejuízos; 
C. Efetuar, no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência; 
D. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
E. Os materiais deverão ser entregues após o recebimento da Ordem de Fornecimento, no horário 

solicitado pela SEMARH, através do setor competente; 
F. Arcar com as despesas de embalagens, carga e descarga e frete referente às entregas dos 

produtos, inclusive as oriundas da devolução e reposição dos produtos recusados por não 
atenderem ao edital; 

G. Os produtos deverão ter qualidade garantida pelo fabricante, e estar em plena condição de 
uso. 

H. Cabe à CONTRATADA apresentar o Certificado de Garantia do material no ato da entrega. 
 
12. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
F. Disponibilizar à CONTRATADA toda a documentação e informações inerentes ao objeto 

contratado; 
G. Pagar à CONTRATADA, o preço estabelecido no contrato; 
H. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em 

função da execução do objeto; 
I. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos elencados nas especificações técnicas 

constantes no Termo de Referência; 
J. Coordenar, através do fiscal do contrato, a execução do objeto pela CONTRATADA, efetuando os 

contatos necessários. 
 
13. DAS PENALIDADES 
A Contratada poderá ser penalizada a critério da Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES, sem prejuízo 
do direito à rescisão do contrato e as perdas e danos, com as seguintes penalidades: 
1 – Multas; 
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2 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES por prazo a 
ser fixado em até 02 (dois) anos; 
3 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ibiraçu/ES 
em função da natureza e gravidade da falta cometida ou de faltas e penalidades anteriores, em caso 
de reincidência, a ser publicado em Órgão Oficial. 
 
14. FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de ordem bancária, devendo para isto 
ficar explicitado na proposta o nome e o número do Banco, a agência e a conta corrente em que 
deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação da mercadoria, o qual será efetuado em até 30 
(trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada. 
 
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A Dotação Orçamentária e Recursos Financeiros para aquisição do presente objeto: 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 040 Secretaria Municipal de Finanças 

Unidade 001 Secretaria Municipal de Finanças 

Dotação 040001.0412300022.013 
Manutenção dos Serviços Administrativos da 
Secretaria Municipal de Finanças 

Elemento de 
Despesa 

44905200000 Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso 
1000000000 
1903000000 

Recursos Ordinários 
Alienação de Bens e Direitos 

 
16. VALOR DA CONTRATAÇÃO 
O valor da contratação será de acordo com a estimativa de preço que será anexada posteriormente. 

 

Ibiraçu/ES, 22 de maio de 2019.
  
 
 

LUIZ ALBERTO SANCHES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  

 
 


