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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35
Processo n°: 5590/2018 DE 21/09/2018.

- EDITAL Pregão Eletrônico nº 003/2019

A Prefeitura Municipal de Alegre/ES, com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES,
29.500-000, através de sua Pregoeira Oficial, GEYSA RODRIGUES VIANNA, nomeada pela Portaria n°
4.028 de 19 de novembro de 2018, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo
com a Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, todas com suas alterações, fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, por meio do site:
www.licitacoes-e.com.br, objetivando a AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, para atender as
necessidades do Município de Alegre/ES (Convenio Federal – OGU SEAD 872930/2018 – Operação
1059339-45), conforme especificação detalhada no Anexo I, estando tudo de acordo com o disposto no
presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”
constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A.
1.3 - INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 08:00 horas do dia 11 de junho de 2019.
1.4 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 09:30 horas do dia 17 de junho de 2019.
1.5 - DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 10:00 horas do dia 17 de junho de
2019.
Após conhecimento do texto do edital e anexos, as cópias dos mesmos poderão ser retiradas via internet,
no sítio:
www.licitacoes- e.com.br e também no sitio oficial da PMA, qual seja: www.alegre.es.gov.br.
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CAPÍTULO I
1. DO OBJETO
1.1. O objeto deste PREGÃO ELETRONICO é a AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, para atender
as necessidades do Município de Alegre/ES (Convênio Federal – OGU SEAD 872930/2018 – Operação
1059339-45), conforme especificação detalhada no Anexo I e Termo de Referencia/Solicitação de
Compras.
CAPÍTULO II
2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA
2.1. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES:
a) na Prefeitura Municipal de Alegre/ES, no Setor de Licitação da PMA: com sede na Av. Dr. Olívio
Correa Pedrosa, 520, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, horário de funcionamento das 08 às 17 horas, de
segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (028) 3552-4635.
2.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária n°:
- 013001.2060501071.040 – 44905200000 – Fonte 151000000 – Outras Transferências da União –
Ficha: 383.
2.3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:
a) a empresa deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta,
atentando também para a data e horários fixados para início da disputa.
2.4. REFERÊNCIA DE TEMPO:
a) Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
2.5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
2.5.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) coordenar o processo licitatório;
b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela
sua elaboração;
c) conduzir a sessão pública na internet;
d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
e) dirigir a etapa de lances;
f) verificar e julgar as condições de habilitação;
g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua
decisão;
h) indicar o vencedor do certame;
i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso, sendo que, em havendo recursos, competirá ao
ordenador de despesas a adjudicação;
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
2.6. DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES:
2.6.1. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:
a) credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, para obtenção da senha de acesso ao
sistema eletrônico de compras;
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b) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando
for o caso, seus anexos;
c) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
d) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como manter
endereço atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
f) utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma
eletrônica;
g) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.
h) submeter-se às exigências do Decreto Municipal 9.256/2014, da Lei Federal nº 10.520/02 e,
subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93, assim como aos termos de participação e condições de
contratação constantes neste instrumento convocatório.
CAPÍTULO III
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes
deste Edital.
3.1.1. Somente poderão participar desta licitação Empresas que se enquadrem no ramo de atividades
pertinentes ao objeto da presente licitação, que atenderem a todas as exigências deste Edital e de seus
Anexos, vedada à participação de empresas:
a)

b)
c)
d)
e)

Que estejam cumprindo suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de
contratar com o Município de Alegre - ES, ou tenham sido declaradas inidôneas ou impedidas de
licitar e contratar com a Administração Pública, salvo as já reabilitadas;
Sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concurso de credores, em
dissolução ou liquidação;
Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, administradores ou sócios, sejam
servidores públicos municipais;
Consórcios de empresas;
Estejam enquadradas no artigo 9º da Lei 8666/93 e suas alterações.

3.3. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
3.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar
123/2006, e devido à necessidade de identificação pela Pregoeira e pela Equipe de apoio, deverão
comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP".
3.3.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)
somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal situação jurídica através
de certidão da junta comercial.
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3.3.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa renúncia
expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006,
aplacáveis ao presente certame.
3.3.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais
que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.
3.3.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos preços
propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte.
3.3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital, sob pena de inabilitação, ainda que essa
apresente alguma restrição.
CAPÍTULO IV
4. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
4.1. Os licitantes deverão ser previamente cadastrados perante o Provedor do sistema eletrônico.
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro
de fornecedores.
4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso.
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao
órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
4.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão eletrônico.
CAPÍTULO V
5. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
5.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o
caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de
propostas.
5.2. A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.
5.3. Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas na legislação de regência.
5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
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5.6. A proposta comercial vencedora deverá ser apresentada em conformidade com o modelo contido no
ANEXO I, acompanhadas de todos os documentos nele enumerados, observando-se o que se segue,
sem prejuízo para as demais instruções constantes deste edital e seus anexos:
a) Digitá-la, em 01 via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas,
reconhecendo a plena aceitação e aplicação, ao contrato, das normas e critérios deste Edital;
b) Assinar a proposta na parte final e rubricá-la em todas as suas folhas.
CAPÍTULO VI
6 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. Esta licitação será julgada sob o critério de menor preço global.
6.2. Aberta a sessão pública, a pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital ou que estejam com valor
superior ao máximo estabelecido no Anexo l do Edital.
6.3. A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
6.4. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na
internet.
6.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes.
6.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que
somente estas participarão da fase de lance.
6.7. Classificadas as propostas, considerando-se o critério de menor preço global, a pregoeira dará início
à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
6.8. No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
6.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas neste edital.
6.10. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.11. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.
6.12. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.
6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da pregoeira, após comunicar a
todos os participantes.
6.14. O sistema eletrônico encerrará, aleatoriamente, dentro de um período de até trinta minutos, a
recepção de lances, após encerramento do tempo normal pelo pregoeiro.
6.15. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a pregoeira poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas no edital.
6.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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6.18. No caso de desconexão da pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
6.19. Se a desconexão da pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na
forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço
eletrônico utilizado para divulgação.
CAPÍTULO VII
7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do
licitante conforme disposições deste Edital.
7.2. Para habilitação neste Pregão Eletrônico, as empresas nacionais poderão estar cadastradas no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, com os documentos em plena validade,
a qual será verificada “on line”, atendendo, ainda, as
seguintes condições:
a) Apresentar Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua Habilitação,
atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório,
nos termos do modelo constante do Anexo III deste
Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do Licitante.
b) Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII, do
Artigo 7, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital.
c) Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro societário servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou sociedade de economia mista.
7.2.1. Os documentos e anexos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em original ou por
cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de disputa. O
licitante que houver optado por não apresentar certidão de cadastro no SICAF deverá apresentar, nesse
mesmo prazo, todos os documentos e anexos exigidos para habilitação. Em ambos os casos, é facultada
a apresentação via fax e/ou e-mail (licitacaoalegre@gmail.com).
7.3. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que,
por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor qualificado do Setor de Compras e
Licitações da Prefeitura Municipal de Alegre/ES, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo
aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos
requeridos neste edital.
7.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício;
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d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.

7.5. REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) – (www.receita.fazenda.gov.br);
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional, referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, com validade na data de realização da licitação (www.receita.fazenda.gov.br);
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a Empresa, com validade na data de
realização da licitação;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo, quando a sede não for
neste Estado, com validade na data de realização da licitação (www.sefaz.es.gov.br);
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal onde for sediada a Empresa, com validade na data
da realização da licitação;
f) Certidão de Regularidade de Situação, CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
FGTS, c/ validade na realização da licitação (www.caixa.gov.br);
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
7.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, DEVERÃO APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões
positivas e vencidas).
7.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (item 7.5 “a” até “g”), será
assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
7.5.3. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, SEM
PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar
a licitação.
7.5.4. Caso a empresa licitante pretenda efetuar o fornecimento objeto desta licitação por intermédio de
outro estabelecimento da empresa (matriz ou filial), deverá apresentar, desde logo, o CNPJ desse
estabelecimento para consulta da empresa, que também deverá apresentar todos os documentos de
regularidade fiscal em nome desse estabelecimento.
7.5.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese
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de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da data da
abertura da sessão pública.
7.5.6. A Pregoeira ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar, efetuando consulta direta na Internet, para
verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.
7.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa da empresa expedida pelos Ofícios Distribuidores de Falências e Concordatas do
local da sede da empresa, expedida há menos de 90 (noventa) dias da data designada para a sessão de
abertura dos envelopes (Fórum local), caso não haja outra validade expressa no documento;
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ano de 2018, já exigíveis e apresentadas na
forma da Lei (Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de
Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial), publicados na Imprensa Oficial, no caso
das Sociedades Anônimas, ou, nos demais casos, autenticados, certificados por contabilista registrado
no Conselho Regional de Contabilidade competente, apresentando cópia legível da página do Diário
Oficial em que se acham regularmente transcritos, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses
da data de apresentação da proposta;
c) Apresentação dos cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis comprovando a boa
situação financeira conforme descrito no item “c” abaixo, devendo este, cálculos dos índices, serem
assinados pelo responsável da empresa, assim como pelo responsável contábil da licitante;
A avaliação da capacidade econômico-financeira das Licitantes, conforme §§ 1º e 5º do art. 31 da Lei nº
8.666/93, referentes ao último exercício, serão feitas conforme fórmula abaixo onde:
(LG) = Liquidez Geral
(SG) = Solvência Geral
(LC) = Liquidez Corrente
(ET) = Endividamento Total
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ET =
Ativo Total
c) As empresas deverão apresentar:
Liquidez Geral (LG)  1,00
Solvência Geral (SG) 1,00
Liquidez Corrente (LC)  1,00
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Endividamento Total (ET) < 1
7.7. É dispensado das exigências do item 7.6 “b” e “c” a ME e EPP, desde que apresentem documento
comprobatório desta situação; os itens citados serão substituídos pela Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS (antiga Declaração Anual do Simples Nacional – DASN), desde que
comprove boa situação financeira através do capital social.
7.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de aptidão, mediante a apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade
técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já ter o licitante
executado, sem restrição, serviços/entrega igual ou semelhante ao objeto da licitação. O (s) atestado(s)
deve(m) ser assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da
empresa contratada. O atestado deverá ser apresentado em original ou cópia por qualquer processo de
autenticação, sem emendas ou rasuras;
b) Alvará de funcionamento, valido na data da sessão.
7.9. DAS REGRAS RELATIVAS AO SICAF/FEDERAL
a) Os licitantes cadastrados no SICAF/FEDERAL poderão deixar de apresentar a documentação exigida
nos itens 7.4 – alíneas “a” a “d” e 7.5 - alíneas “b” a “e”;
b) Em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente - obrigado a declarar, sob as
penalidades legais, a eventual ocorrência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação;
c) Declarando o licitante que possui cadastro ou habilitação parcial no SICAF/FEDERAL, competirá a
Pregoeira verificar a veracidade da afirmação por meio de consulta ao referido Sistema, devendo ser
juntados aos autos os comprovantes da consulta.
CAPÍTULO VIII
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido
o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.
8.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto
ao licitante declarado vencedor.
18.3. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica –
internet -, no período máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por
meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação final; e manifestação motivada é a descrição
sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.
8.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
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8.6. Os recursos e contrarrazões de recurso, deverão ser dirigidos a Pregoeira e protocolados junto ao
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Alegre, localizado no Parque Getúlio Vargas, n° 01,
devidamente assinada por representante legal, devendo ser aberto processo administrativo específico,
encaminhado a Pregoeira no prazo acima estipulado, em dias úteis, no horário de 8 às 17 horas.

CAPÍTULO IX
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. O atraso ou o descumprimento da obrigação assumida permitirão a aplicação das seguintes sanções
pela Administração Pública:
• advertência, que será aplicada sempre por escrito;
• multas, que serão graduadas, em cada caso, pela Prefeitura Municipal de Alegre, de acordo com
a gravidade da infração, observados os seguintes limites:
9.2. Pela não entrega do objeto após assinatura do contrato, multa de 10% (Dez por cento) do valor do
contrato/ARP, e nessa hipótese, poderá ainda a Prefeitura Municipal de Alegre revogar a licitação ou
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o fornecimento, nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
9.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar
da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do
pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.
9.4. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Alegre.
9.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.
9.10. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
9.11. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.
9.12. EXTENSÕES DAS PENALIDADES
9.12.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
poderão ser também aplicadas aqueles que:
a)
Retardarem a execução do pregão;
b)
Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
c)
Fizerem declaração falsa;
d)
Cometerem fraude fiscal.
9.12.2. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando
o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela firma e aceito pela adquirente, que fixará
novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
CAPÍTULO X
10. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
10.1. A empresa vencedora deverá retirar a Nota de Empenho quando convocada, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
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10.2. O prazo de entrega do material objeto desta licitação será de 30 (trinta) dias, a partir da data do
recebimento da assinatura do contrato ou Autorização de Fornecimento. Não serão considerados os itens
entregues sem a respectiva ordem de compra expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal.
Junto à nota fiscal deverá ser anexada a correspondente ordem de compra.
10.3. A entrega do material ou prestação do serviço deverá ser efetuada na sede do local determinado
pelo Secretário requisitante, no horário de 08 às 17 horas. Telefones para contato: (028) 3552-1920.
10.4. A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar o material solicitado pela ordem de compra em sua
totalidade e sempre dentro do prazo estipulado no item 10.2, não sendo admitido o parcelamento da
Ordem de Compra, sob pena das sanções legais cabíveis.
10.6. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser
recusado, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. Estando o objeto apresentado
em desconformidade com o que fora cotado no ato da sessão de julgamento e habilitação, a empresa
será penalizada e, consequentemente, será chamado o segundo classificado.
10.7. Fica a empresa vencedora, quando assim couber, ciente da obrigatoriedade de apresentação da
Declaração de Opção pelo Simples. A Declaração deverá ser emitida e assinada pelo Representante
Legal da empresa, a ser apresentada no ato da entrega do material, juntamente com a Nota Fiscal,
esclarecendo esta Prefeitura que a não apresentação do documento em questão ocasionará o desconto
no pagamento devido as empresas do valor referente ao encargo legal. O Termo de Opção pelo Simples
será consultado pela Secretaria de Finanças no ato da liberação do Pagamento da Nota Fiscal.
10.8. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da abertura dos envelopes
de habilitação, caso não seja assinado contrato. Caso contrário, a vigência da proposta regular-se-á por
cláusula específica do contrato assinado entre as partes, podendo este prazo ser de até um ano ou mais.
CAPÍTULO XI
11. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DO VALOR
11.1. O valor global máximo estimado para esta licitação é de R$ 233.333,33 (Duzentos e trinta e três
mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), salvo exceções devidamente justificadas.
CAPÍTULO XII
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento devido à contratada será efetuado mediante a apresentação de fatura atestada e
visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada, estando anexa a
respectiva ordem de serviço ou autorização de fornecimento que ensejou a entrega do material solicitado.
12.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida a empresa para retificação e reapresentação,
acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a
da reapresentação.
12.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo constante da Proposta, bem como o
indicado para consulta durante a fase de habilitação.
12.4. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto
à regularidade perante o Governo Federal, o Estadual, o Municipal, o Sistema de Seguridade Social
(INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo necessário para tanto a
apresentação das referidas certidões, atualizadas e dentro do prazo de vigência.
CAPÍTULO XIII
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA IMPUGNAÇÃO
13.1. A Prefeitura Municipal de Alegre/ES poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte,
nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.
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13.2. A Pregoeira dirimirá as dúvidas e/ou impugnações que suscite o presente edital de licitação, desde
que arguidas antes e por escrito até 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da
sessão.
13.3. A impugnação só será aceita caso seja protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Alegre, devidamente assinada por representante legal, devendo ser aberto processo administrativo
específico, encaminhado a Pregoeira no prazo acima estipulado.
13.4. Entende-se, para finalidade deste edital como sendo microempresa (ME) e empresa de pequeno
porte (EPP) conforme disciplina da Lei Complementar n° 123/2006.
13.5. Para efeito de participação, as pessoas físicas só poderão participar quando o objeto da licitação for
a execução de serviço individualizado, excluído quando o objeto for a entrega de materiais e execução de
serviços não individualizados.
13.6. A entrega dos materiais e/ou serviços será de acordo com a necessidade do município,
comprovada pela emissão da respectiva ordem de serviço ou autorização de fornecimento.
13.7. O objetivo social da empresa (CNAE) deverá obrigatoriamente guardar relação com o objeto da
licitação, sob pena de sua desclassificação ou inabilitação.
13.8. A licitante vencedora, quando do fornecimento de materiais, deverá estar apta a emitir NOTA
FISCAL ELETRÔNICA, não sendo possível o pagamento por outro meio.
13.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados em original, em
publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado do Setor
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Alegre/ES.
13.10. Qualquer divergência ou controvérsia entre o Edital e seus anexos, prevalecerá o estabelecido no
edital, exceto o Termo de Referencia (Anexo V).
13.11. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca da
cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, excluindo qualquer outro por mais especial que seja.
13.12. Fazem parte integrante deste Edital:
- ANEXO I: Modelo de Proposta (folhas 1 e 2);
- ANEXO II: Declaração do não emprego de menores;
- ANEXO III: Declaração da não existência de fato impeditivo aceitação do edital;
- ANEXO IV: Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro societário servidor
público da ativa;
- ANEXO V: Minuta do Contrato;
- ANEXO VI: Termo de Referência.

Alegre/ES, 24 de maio de 2019.

GEYSA RODRIGUES VIANNA
Pregoeira Oficial do Município
Presidente da CPL
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- ANEXO I (MODELO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº xxx/2019
FOLHA 1
PROPOSTA
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os do
Decreto Municipal n° 9.256/2014, da Lei n° 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e Lei Complementar 123/06, todas
com suas alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital.
2. Propomos à Prefeitura Municipal de Alegre/ES o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo
às estipulações do correspondente Pregão e asseverando que observaremos, integralmente, as normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do material
objeto desta licitação.
3. Cotamos como preço para o fornecimento do objeto desta licitação os valores constantes na folhas 2 e
seguintes do presente Anexo.
4. O prazo de entrega do objeto da licitação será de 30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento
da assinatura do contrato ou Autorização de Fornecimento.
5. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da abertura do envelope
de habilitação, na ausência de contrato, ou de até um ano, com a assinatura da ARP.

Município/UF, ____ de ____________de _______.

_____________________________________________________
(assinatura do representante legal da licitante)

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
CNPJ Nº:
INSC. ESTADUAL Nº:
INSC. MUNICIPAL Nº:
__________________________________________________________________________________________
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- ANEXO I -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2019
FOLHA 2
PROPOSTA

Item
1.

Descrição do Objeto

Qtde.

Unid.

Aquisição de uma Retroescavadeira zero

01

Unid.

Valores Referenciais (R$)
Unitário
Total
233.333,33
233.333,33

hora, tipo centrada com mecanismo de giro
central, tração 4x4, fabricada no ano
vigente. Equipada com motor diesel turbo
alimentado com potência mínima de 85hp,
da

mesma

marca

do

fabricante

do

equipamento.Chassi monobloco tipo caixa
integralmente soldado (em peça única).
Freio de serviço em banho de óleo.
Alavanca de reversão localizada na coluna
de direção.Sistema hidráulico com vazão
mínima de 108L/min.Caçamba da retro
mínima de 24” de largura.Profundidade de
escavação mínima de 4,35m.Alcance do
centro da articulação ou centro do giro
mínimo de 5,30m.
Capacidade mínima do tanque combustível
de 130L.Peso operacional mínimo de
7500Kg. Caçamba frontal com dentes e
capacidade
mínima
de
1m³.Cabine
‘’ROPS’’ e ‘’FOPS’’ de acordo com as
normas técnicas da ABNT, com ar
condicionado, plaqueta de identificação
informando as normas técnicas, o número
da série da cabine e o nome do
fabricante.Equipada com para-brisa de
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vidro laminado, limpador e esguicho
d’água, tapete de borracha. Banco com
suspensão com regulagem de acordo com
o peso do operador e sinto de segurança.
Espelhos retrovisores: 1 interno e 2
externos.Bocais dos reservatórios de diesel
e óleo hidráulico chaveados. Pneus
traseiros mínimo 12 lonas.Pneus dianteiros
mínimo 10 lonas. Faróis dianteiros e
traseiros, luzes de alerta e alarme de ré
VALOR GLOBAL ESTIMADO: 233.333,33

Município/UF, ____ de ____________de _______.

____________________________________________________
(assinatura do representante legal da licitante)

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
CNPJ Nº:
INSC. ESTADUAL Nº:
INSC. MUNICIPAL Nº:
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- ANEXO II (MODELO)

DECLARAÇÃO

Referente ao Pregão n° xxx/2019

A ____________________________ (nome da empresa) com sede
_______________ (endereço completo da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o número
_________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
n°
_________________
e
do
CPF
n°
__________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 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 (

).

Município/UF, ____ de _______________ de __________.

_________________________________________
Representante legal da empresa
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000
Telefax: (028) 3552-2344 / Tel: (028) 3552-3772
www.alegre.es.gov.br / licitacaoalegre@gmail.com

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

- ANEXO III (MODELO)

Referente ao Pregão n° xxx/2019

DECLARAÇÃO

A _________________ (nome da empresa), sediada no endereço _____________, inscrita no CNPJ ou
CIC sob o n° ____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores. Pela presente declaramos, ainda, que aceitamos as condições do Edital em
referência e, caso sejamos vencedores da licitação, executaremos os serviços de acordo com a planilha
fornecida e pelos preços propostos e aceitos pelo Município. Declaramos, finalmente, que tomamos plena
consciência do que disciplina o edital da licitação.

Município/UF, ____ de _______________ de __________ .

_________________________________________
Representante legal da empresa
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- ANEXO IV (MODELO)

Referente ao Pregão n° xxx/2019

DECLARAÇÃO

Pelo presente, a empresa _____________________________ ,inscrita no CNPJ n° ____________,com
sede na ___________________________________,DECLARA, para fins de participação na Licitação
denominada Pregão Eletrônico nº ____/2019, instaurada pela Prefeitura Municipal de Alegre/ES, que não
possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de
sociedade de economia mista, em atendimento ao artigo 18, inciso XII da Lei nº 12.708/2012 –
LDO/2013.

Município/UF, ____ de _______________ de __________ .

_________________________________________
Representante legal da empresa

Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo
seu representante legal ou mandatário.
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- ANEXO V MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
- CONTRATO N° ---/2019CONTRATO N° ---/2019, OBJETIVANDO ----- PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE
ALEGRE/ES QUE
ENTRE SI
CELEBRAM
MUNICIPIO DE ALEGRE/ES E A EMPRESA ----------, VENCEDORA DO PREGÃO N° ---/2019.
O MUNICÍPIO DE ALEGRE, com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000,
CNPJ nº 27.174.101/0001-35, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, José Guilherme
Gonçalves Aguilar, brasileiro, casado, CI n° 2.626.574 ISP/RJ, CPF n° 450.215.627-20, residente e
domiciliado na Praça Rui Barbosa, 56, Centro, Alegre-ES, 29.500-000, denominado CONTRATANTE,
tendo como ente interveniente a Secretaria ------, neste ato representada por seu Secretário, e de outro
lado a empresa ----- vencedora do Pregão nº ---/2019, com sede ----, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ----,
neste ato representada por seu sócio, Sr. -----, (nacionalidade, estado civil, profissão), denominada
CONTRATADA, que ajustam o presente CONTRATO objetivando a ----- para atender as necessidades
do Município de Alegre/ES (Sec. de ----), conforme especificação detalhada no Relatório Anexo, com
fundamento na Lei n° 10.520/2002, Lei n° 8.666/1993 e LC n° 123/06 e suas alterações, em
conformidade com o que disciplina o Processo n° --------- de ------ e o Edital do Pregão Eletronico n° --/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
1. DO OBJETO
Este Contrato tem por objeto a ----- para atender as necessidades do Município de Alegre/ES,
conforme Proposta e Mapa de Apuração, incluindo o fornecimento de todos os materiais, fretes, e
despesas necessárias à execução e entrega dos itens, de acordo com o discriminado no Relatório
Anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA
2. DO REGIME DE ENTREGA E EXECUÇÃO
Fica estabelecida a forma de entrega em conformidade com a necessidade do Município de
Alegre, identificada através da emissão de uma correspondente ordem de compra ou autorização de
fornecimento, sendo tal entrega dentro do prazo estabelecido e em conformidade com o que fora licitado,
sob o regime de execução indireta.
CLÁUSULA TERCEIRA
3. DO PREÇO E REAJUSTAMENTO
A Contratante pagará a Contratada, pelo serviço aqui ajustado, a importância de R$XXXXXX
(valor por extenso).
§1°. O preço contratado não poderá ser reajustado, salvo exceção.
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CLÁUSULA QUARTA
4. DO FATURAMENTO
A Contratada deverá comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o último, o recolhimento do tributo incidente relativo ao faturamento do mês
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberação deste
vinculada à apresentação do citado documento, devidamente autenticado.
§1°. Nas guias de recolhimento do Tributo deve constar o número da nota fiscal correspondente.
§2°. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: Nome e CNPJ da empresa
tomadora; Número, data e valor total das Notas Fiscais de serviços as quais se vincularem e Número do
Contrato.
§3°. A Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Alegre exigirá para liberação da fatura, a partir
do segundo mês e assim sucessivamente, cópias das Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual e
Municipal e do FGTS relativas ao mês imediatamente anterior, ficando a liberação do processo de
pagamento condicionado a efetiva comprovação.
§4°. A Guia mencionada no §2o deverá demonstrar o recolhimento individualizado, especificamente para
o presente Contrato, acompanhada da relação dos empregados envolvidos na execução dos serviços no
mês de referência.
§5º. Quando há legalidade na cobrança do imposto tipo ISS, esse será devido à Prefeitura Municipal de
Alegre, independente da localização da sede da empresa.
CLÁUSULA QUINTA
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A Contratante pagará à Contratada, pelo serviço efetivamente prestado no mês de referência ou
pela efetiva entrega do material solicitado, até o trigésimo dia após a conclusão da parcela
convencionada.
§1°. Caberá a Contratada, no 1º (primeiro) dia útil após a conclusão da parcela, comunicar por escrito a
Contratante tal fato, devendo a Administração receber o objeto na forma do presente contrato.
§2°. Após recebimento do objeto a Contratada deverá apresentar a fatura no máximo em 02 (dois) dias
úteis.
§3°. A fatura será paga até 30 (trinta) dias da sua apresentação mediante a apresentação conjunta da
ordem de serviço correspondente a etapa/fase, vedada à antecipação. Se houver alguma incorreção na
Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o
prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem
qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.
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§4°. O pagamento far-se-á por meio de faturas de acordo com a conveniência e oportunidade para a
Administração Pública, sempre no mesmo valor cotado no início da licitação, exceto no caso de eventuais
reajustes, conforme definidos na cláusula terceira deste.
§5°. Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado
pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de cálculo do reajuste
e demais documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado.
§6°. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n° 4.320/64, e demais
leis pertinentes ao tema.
§7°. Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice a Contratada emitirá a fatura considerando o
índice de reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a diferença para emissão a
posteriori, quando da disponibilidade do índice definitivo para acerto na fatura seguinte, sem reajustes.

CLÁUSULA SEXTA
6. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Contratante efetuará avaliação dos serviços executados e dos materiais entregues pela
Contratada, devendo o responsável pelo recebimento e avaliação emitir relatório das irregularidades
ocorridas. Não obstante a expedição do relatório, no qual deverá constar o que foi executado, em qual
quantidade, e se foi executado conforme o contratado, ou seja, nas formas e condições estabelecidas,
além da compatibilidade com a ordem de serviço emitida.
CLÁUSULA SÉTIMA
7. DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO
A execução do serviço ajustado e/ou entrega dos itens contratados terão início no dia
subsequente à data da assinatura do Contrato, devendo ser publicado o resumo do mesmo. O contrato
terá vigência até ------, sendo permitida sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, §1° da Lei n o
8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA
8. DAS FONTES DE RECURSOS
Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão por
conta da dotação orçamentária: -------.
CLÁUSULA NONA
9. DAS GARANTIAS
A Contratada garante a execução deste Contrato nos exatos termos e valores, especificações e
marcas identificadas no envelope de proposta até o término da vigência deste instrumento.
CLÁUSULA DEZ
10. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
§1°. Compete à Contratada:
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a) Executar o serviço ajustado nos termos do Anexo I do Edital vinculado a este Contrato, bem como na
forma descrita do Termo de Referência, anexo IX do Edital;
b) Executar o serviço ajustado nos termos do Edital vinculado a este Contrato;
c) Responsabilizar-se pelo frete e demais despesas necessárias para o cumprimento deste contrato;
d) Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
§2°. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos
pagamentos devidos pela PMA, até que seja feita a regularização.
§3°. Compete à Contratante:
a) pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato e designar servidor responsável
para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo, valorativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando oficialmente a Secretaria
de Administração as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à
CONTRATADA.
CLÁUSULA ONZE
11. DAS PENALIDADES
§1°. Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
d) Suspensão para contratar com a Administração;
Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública.
§2°. Antes da aplicação de qualquer das penalidades a Contratada será advertida, devendo apresentar
defesa em 05 (cinco) dias úteis.
a) A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências
quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades
cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido
uma advertência;
b) As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão computadas
para o fim previsto na cláusula onze, §1°;
c) As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à
aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do §1° desta cláusula.
§3°. As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto com uma das penalidades
previstas nas letras “d” e “e” do §1°.
§4°. A multa moratória será calculada no momento em que ocorreu o fato gerador, estando limitada a
10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória
de 10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir o
Contrato em razão do atraso.
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§5°. A Administração poderá considerar outros fatos que não o simples atraso na execução do Contrato
para entender rescindido o Contrato. Podendo, também, rescindir o contrato a qualquer tempo, desde
que sobrevenha a conveniência e oportunidade para a Administração Pública.
§6°. As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos termos da
cláusula de reajuste.
§7°. Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração poderá a
Contratante, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do
§1°.
§8°. Se os danos restringirem-se à Administração Contratante será aplicada a pena de suspensão pelo
prazo de, no máximo, 05 (cinco) anos.
§9°. Se puderem atingir a Administração Pública como um todo será aplicada a pena de Declaração de
Inidoneidade.
§10. Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais
que, em razão dos Contratos regidos pela Lei nº 8.666/93:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude da prática de
atos ilícitos.
CLÁUSULA DOZE
12. DA RESCISÃO
§1°. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de procedimento
judicial ou extrajudicial sem que assista à Contratada o direito a qualquer indenização, os seguintes
casos:
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
b) A lentidão na assinatura e no cumprimento do contrato que impossibilite a conclusão dos serviços no
prazo estipulado;
c) Atraso injustificado no início dos serviços ou fornecimento dos materiais;
d) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à PMA;
e) A sub-contratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da PMA, que deverá aprovar o
Contrato de sub-empreitada assinado entre a Contratada e a Sub-Contratada, conforme artigo 72 da Lei
8666/93;
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como a de seus superiores;
g) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na formas do §1o do art. 67 da Lei no
8.666/93;
h) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
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i) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo da PMA,
prejudique a execução do Contrato;
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo
Setor de Compras e Licitações Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, com a redação conferida pela
Lei 9.854/99.
§2°. O valor das multas aplicadas poderá atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após
o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida;
§3°. A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e condições previstas nos artigos
78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.
CLÁUSULA TREZE
13. DOS ADITAMENTOS
O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos da Lei n° 10.520 e Lei n° 8.666/93, após
manifestação de parecer jurídico.
CLÁUSULA QUATORZE
14. DOS RECURSOS
Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração somente serão acolhidos nos termos
do art. 109 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA QUINZE
15. DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
§1°. A execução do Contrato será acompanhada por Rodrigo Vargas Ribeiro, fiscal nomeado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que
deverá atestar a realização do serviço contratado, observando o disposto neste Contrato, sem o qual não
será permitido qualquer pagamento.
§2°. Em nenhuma hipótese, a fiscalização da PMA eximirá a empresa a ser contratada das
responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos danos materiais e pessoais que forem causados a
terceiros, seja por atos próprios da empresa, ou por atos de seus operários e preposto, ou por omissões.
A fiscalização exercida pela Prefeitura, não eximirá em nada as responsabilidades da executora, que
independentemente de ter, ou não ter sido fiscalizada, é responsável isolada, por todos os trabalhos
realizadas para atendimento do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DEZESSEIS
16. DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, a pessoa identificada no
preâmbulo do presente instrumento, já devidamente qualificado.
CLÁUSULA DEZESSETE
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO
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A rescisão do Contrato poderá, ainda, ocorrer de forma amigável por acordo entre as partes,
reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
§1°. Fica eleito o foro da cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se, expressamente, a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados assinam o presente em ( ) vias de igual teor e forma, para igual
distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais.
Alegre/ES, _____ de ______________________ de 2019.

____________________________
Contratante (PMA)
____________________________
Contratada
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- ANEXO VI TERMO DE REFERENCIA/SOLICITACAO DE COMPRAS
– OBJETO:
Aquisição de uma Retroescavadeira
2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/ITENS:
ITEM

DESCRIÇÃO

01

Aquisição de uma Retroescavadeira
zero

hora,

tipo

centrada

com

QUANT.

VALOR UNIT.

01

R$ R$ R$
233.333,33

VALOR
TOTAL
R$
233.333,33

mecanismo de giro central, tração
4x4, fabricada no ano

vigente.

Equipada com motor diesel turbo
alimentado com potência mínima de
85hp,

da

mesma

marca

do

fabricante do equipamento.Chassi
monobloco tipo caixa integralmente
soldado (em peça única). Freio de
serviço em banho de óleo. Alavanca
de reversão localizada na coluna de
direção.Sistema
vazão

hidráulico

com

mínima

de

108L/min.Caçamba da retro mínima
de 24” de largura.Profundidade de
escavação

mínima

de

4,35m.Alcance

do

da

centro

articulação ou centro do giro mínimo
de 5,30m.
Capacidade

mínima

combustível

de

do

tanque

130L.Peso

operacional mínimo de 7500Kg.
Caçamba frontal com dentes e
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capacidade mínima de 1m³.Cabine
‘’ROPS’’ e ‘’FOPS’’ de acordo com
as normas técnicas da ABNT, com
ar

condicionado,

plaqueta

de

identificação informando as normas
técnicas, o número da série da
cabine

e

o

nome

do

fabricante.Equipada com para-brisa
de

vidro

esguicho

laminado,

limpador

d’água,

tapete

e
de

borracha. Banco com suspensão
com regulagem de acordo com o
peso

do

operador

e

sinto

de

segurança. Espelhos retrovisores: 1
interno e 2 externos.Bocais dos
reservatórios
hidráulico

de

diesel

chaveados.

e

óleo
Pneus

traseiros mínimo 12 lonas.Pneus
dianteiros mínimo 10 lonas. Faróis
dianteiros e traseiros, luzes de
alerta e alarme de ré
TOTAL

R$
233.333,33

ESPECIFICAÇÃO:
ITEM 01
Retroescavadeira: Aquisição de uma Retroescavadeira zero hora, tipo centrada com mecanismo de giro
central, tração 4x4, fabricada no ano vigente. Equipada com motor diesel turbo alimentado com potência
mínima de 85hp, da mesma marca do fabricante.
3 – JUSTIFICATIVA
O município de Alegre possui uma superfície de 772,7 km2 (IBGE, 2009 a) e está localizado na Região
Sul do Espírito Santo, no Território do Caparaó Capixaba. As coordenadas geográficas da sede do
município são: 20°47’09” S e 41°31’28” W (IDAF, 2001). O setor agropecuário representa a base
econômica e social do Município de Alegre, sendo sua principal fonte geradora de emprego e renda.
Assim as atividades da cafeicultura e da pecuária de leite são aquelas que mais se destacam,
respondendo, respectivamente, por 53,22 e 34,25% do valor bruto da produção de Alegre. As culturas
alimentares (onde se sobressaem o milho, o feijão, a mandioca e o arroz), que representam 7,19% do
valor bruto da produção, tem significado especial, pois são atividades em grande parte voltadas para o
__________________________________________________________________________________________
Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000
Telefax: (028) 3552-2344 / Tel: (028) 3552-3772
www.alegre.es.gov.br / licitacaoalegre@gmail.com

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35
auto - consumo, com venda do excedente da produção, que contribuem para a segurança alimentar dos
agricultores, também figuram com expressão na economia local. A produção de madeira, oriunda
principalmente do cultivo do eucalipto, a fruticultura, produção de ovos e a cultura do palmito também se
apresentam de forma expressiva. Vale destacar que a horticultura é uma atividade agrícola praticada por
agricultores familiares que comercializam os produtos na Feira Livre do Produtor, em alguns pontos do
comércio local e ou regional, através dos Programas PAA e PNAE e, ainda, nos domicílios. A aquisição
do objeto da proposta visa à melhoria da infraestrutura e logística do setor: melhoria das estradas
vicinais, comercialização da produção, aquisição e distribuição de insumos que certamente promoverá
melhorias na qualidade de vida dos agricultores e agricultoras familiares do Município, e por
consequência o aumento da arrecadação de tributos além de subsidiar a organização e a manutenção da
cadeia produtiva do setor. Destacamos, a situação atual de nossas estradas rurais, que ao longo dos
anos foram somente patrulhadas, estando alguns trechos das mesmas, abaixo do nível lateral das
propriedades, dificultando o escoamento das águas e com o fluxo dos veículos no período chuvoso
certos trechos ficam intransitáveis. Nesse contexto afirmamos que a partir do momento que estivermos
com as estradas aterradas e compactadas, através do uso racional do objeto pretendido nesta proposta,
teremos como programar o escoamento das águas e consequentemente uma vida útil maior das
estradas. Salientamos que esta demanda foi apresentada como prioridade nas reuniões do CMDRS e
encontros das organizações rurais.
4 – PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
O prazo máximo de entrega dos veículos será de 30 (trinta) dias, após a conclusão do processo
licitatório.
5 – LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA
A máquina terá sua guarda e manutenção realizada na garagem da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural. O município disponibilizará ainda, além da estrutura acima citada, os
funcionários necessários para a operação da máquina 12 Operadores de máquinas e implementos que
foram capacitados pelo município. O município possui no seu quadro funcional os profissionais abaixo
relacionados que serão também disponibilizados para o planejamento e acompanhamento das atividades
a serem desenvolvidas pelo objeto da proposta: 02(dois) Engenheiros Agrônomos Graziela Ferreira da
Silva, José Luiz Albani, 01 Técnico Agrícola com Habilitação em Agropecuária Luiz Augusto dos Santos.
6 – METODOLOGIA PARA A OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO
A metodologia utilizada para obtenção dos preços foram orçamentos junto a empresas de fornecimento
do ramo, chegando-se ao valor final do objeto através da média dos valores, conforme orientação dos
gestores do contrato (GIGOV/CAIXA)

Descrição
Retroescavadeira
Retroescavadeira
Retroescavadeira

Fonte*
Orçamento /
Coleta de Preço
Orçamento /
Coleta de Preço
Orçamento /
Coleta de Preço

Fornecedor
VALENCE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
08.250.241/0001-19
BRASIF MAQUINAS
52.226.073/0015-03
SOTREQ
34.151.100/0016-17

Valor (R$)
R$ 230.000,00
R$ 225.000,00
R$ 245.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – ES
CNPJ 27.174.101/0001-35

Preço Médio

R$ 233,333,33

7 – VALOR TOTAL/ANUAL
R$ $ 233.333,33 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
8 – RESPONSÁVEL PELO PROJETO
RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA E PELO PROJETO
FLÁVIA VIANA DE SOUZA BERALDO
- Gerente Municipal de Convênios e Contratos
SEMMADES – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Prefeitura Municipal de Alegre

9 – RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
RODRIGO VARGAS RIBEIRO – Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Prefeitura Municipal de Alegre
Alegre, 27 de maio de 2019

FLÁVIA VIANA DE SOUZA BERALDO
Gerente Municipal de Convênios e Contratos
SEMMADES – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Prefeitura Municipal de Alegre
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