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\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose
02020603050405020304}Times
New Roman;}
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interessados que realizará licitação,
na modalidade PREGÃO,
na forma PRESENCIAL, para
{\fdbmajor\f31501\fbidi
\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose
02020603050405020304}Times
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da
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{\fbimajor\f31503\fbidi
\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose
02020603050405020304}Times
New
Decreto
Municipal n° 1000/2018,
bem como pelas demais normas
pertinentes e condições
Roman;}{\flominor\f31504\fbidi
\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose
02020603050405020304}Times
New
estabelecidas
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\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose
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New
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\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose
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Roman;}{\f41\fbidi
\froman\fcharset238\fprq2
Times
New
Roman
CE;}{\f42\fbidi
\froman\fcharset204\fprq2
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\froman\fcharset178\fprq2 Times New Roman (Arabic);}
Credenciamento
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{\f48\fbidi \froman\fcharset186\fprq2
New Romandar-se-á
Baltic;}{\f49\fbidi
\froman\fcharset163\fprq2
Times
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\fswiss\fcharset238\fprq2
Arial
CE;}{\f52\fbidi
\fswiss\fcharset204\fprq2
março
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na sala de reuniões,
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andar
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deArial
Itarana/ES,
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\fswiss\fcharset177\fprq2 Arial (Hebrew);}{\f57\fbidi \fswiss\fcharset178\fprq2 Arial (Arabic);}
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
{\f58\fbidi
\fswiss\fcharset186\fprq2
Arial
Baltic;}{\f59\fbidi
\fswiss\fcharset163\fprq2
Arial
1.1
- Processo licitatório
destinado exclusivamente
à participação
de Microempreendedor
(Vietnamese);}{\f411\fbidi
\fswiss\fcharset238\fprq2
Calibri CE;}{\f412\fbidi
\fswiss\fcharset204\fprq2
Calibri
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Cyr;}
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que
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\fswiss\fcharset161\fprq2
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\fswiss\fcharset162\fprq2
Tur;}{\f416\fbidi
\fswiss\fcharset177\fprq2
(Hebrew);}{\f417\fbidi
\fswiss\fcharset178\fprq2 Calibri
trata
o inciso II do
caput do art. 3º, daCalibri
Lei Complementar
nº 123/2006.
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1.2
- Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados: a) em original; b) por
{\f418\fbidi
\fswiss\fcharset186\fprq2
Calibri
Baltic;}{\f419\fbidi
\fswiss\fcharset163\fprq2
Calibri
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processo
de cópias autenticadas,
por cartório
competente, pelo
pregoeiro ou por membro
(Vietnamese);}{\f421\fbidi \fswiss\fcharset238\fprq2 Segoe UI CE;}{\f422\fbidi \fswiss\fcharset204\fprq2 Segoe
da equipe de apoio desta Municipalidade; c) publicação em órgão da imprensa oficial.
UI Cyr;}
1.3
- Se a licitação
não puder ser processada
em uma única
sessão, em face deSegoe
duvidas
{\f424\fbidi
\fswiss\fcharset161\fprq2
Segoe UIe concluída
Greek;}{\f425\fbidi
\fswiss\fcharset162\fprq2
UI
surgidas
que não\fswiss\fcharset177\fprq2
possam ser resolvidasSegoe
de imediato,
ou de diligencias
que devam ser efetuadas,
Tur;}{\f426\fbidi
UI (Hebrew);}{\f427\fbidi
\fswiss\fcharset178\fprq2
Segoe os
UI
motivos
deverão ser registrados em ata e o prosseguimento da licitação efetivar-se-á em reunião a
(Arabic);}
{\f428\fbidi
Segoe UI Baltic;}{\f429\fbidi \fswiss\fcharset163\fprq2 Segoe UI
ser
convocada\fswiss\fcharset186\fprq2
posteriormente.
(Vietnamese);}{\f431\fbidi \fswiss\fcharset238\fprq2 Verdana CE;}{\f432\fbidi \fswiss\fcharset204\fprq2
Cyr;}
IIVerdana
- OBJETO
{\f434\fbidi \fswiss\fcharset161\fprq2 Verdana Greek;}{\f435\fbidi \fswiss\fcharset162\fprq2 Verdana
2.1 - O presente certame visa a formar Registro de Preços para futuro fornecimento de fraldas
Tur;}{\f438\fbidi \fswiss\fcharset186\fprq2 Verdana Baltic;}{\f439\fbidi \fswiss\fcharset163\fprq2 Verdana
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(Vietnamese);}com apresentação de amostras, visando atender as necessidades das secretarias
requerentes,
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estabelecidas no\fswiss\fcharset204\fprq2
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\fswiss\fcharset238\fprq2
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- A licitante\fswiss\fcharset161\fprq2
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Tahoma Greek;}{\f445\fbidi
\fswiss\fcharset162\fprq2
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{\f446\fbidi
Tahoma
produtos,
nos \fswiss\fcharset177\fprq2
termos do item XXV deste
edital.(Hebrew);}{\f447\fbidi \fswiss\fcharset178\fprq2 Tahoma
(Arabic);}{\f448\fbidi \fswiss\fcharset186\fprq2 Tahoma Baltic;}{\f449\fbidi \fswiss\fcharset163\fprq2 Tahoma
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2.3
New
- O
Roman
Sistema
CE;}{\flomajor\f31509\fbidi
de Registro de Preços
\froman\fcharset204\fprq2
não obriga a contratação,
Times Newnem
Roman
mesmo
Cyr;} nas quantidades
{\flomajor\f31511\fbidi
\froman\fcharset161\fprq2
Times
New
Roman
Greek;}{\flomajor\f31512\fbidi
indicadas nos Anexos do presente Edital, podendo a Administração promover a aquisição em
\froman\fcharset162\fprq2
Times
New Roman Tur;}{\flomajor\f31513\fbidi \froman\fcharset177\fprq2 Times
unidades
de acordo com suas
necessidades.
New Roman (Hebrew);}
{\flomajor\f31514\fbidi \froman\fcharset178\fprq2 Times New Roman (Arabic);}{\flomajor\f31515\fbidi
III
- DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS
IMPUGNAÇÕES
\froman\fcharset186\fprq2
Times New Roman EBaltic;}{\flomajor\f31516\fbidi
\froman\fcharset163\fprq2 Times
3.1
- As
empresas
que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o edital no site
New
Roman
(Vietnamese);}
www.itarana.es.gov.br,
obrigadas a acompanhar
publicações
à convocação
{\fdbmajor\f31518\fbidi ficando
\froman\fcharset238\fprq2
Times as
New
Roman referentes
CE;}{\fdbmajor\f31519\fbidi
\froman\fcharset204\fprq2
Times New
RomaneCyr;}{\fdbmajor\f31521\fbidi
\froman\fcharset161\fprq2
Times
deste
certame no Diário Oficial
do Estado
no Diário Oficial dos Municípios
do Estado do Espírito
New
Roman
Greek;}
Santo, e as demais publicações exclusivamente no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito
{\fdbmajor\f31522\fbidi
\froman\fcharset162\fprq2
Roman
Tur;}{\fdbmajor\f31523\fbidi
Santo,
tendo em vista a possibilidade
de alterações Times
e avisos New
sobre o
procedimento.
\froman\fcharset177\fprq2 Times New Roman (Hebrew);}{\fdbmajor\f31524\fbidi \froman\fcharset178\fprq2
3.2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados
Times New Roman (Arabic);}
ao{\fdbmajor\f31525\fbidi
Pregoeiro até 3 (três)
dias úteis antes da dataTimes
fixadaNew
para abertura
da sessão pública, através
\froman\fcharset186\fprq2
Roman Baltic;}{\fdbmajor\f31526\fbidi
do\froman\fcharset163\fprq2
endereço eletrônico licitacao@itarana.es.gov.br
ou
pelos
telefones
(27)
3720-4916 ou 3720Times New Roman (Vietnamese);}{\fhimajor\f31528\fbidi \fswiss\fcharset238\fprq2
4900.
esclarecimentos
serão respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão
CalibriOs
Light
CE;}
{\fhimajor\f31529\fbidi
\fswiss\fcharset204\fprq2
Calibri
Light
Cyr;}{\fhimajor\f31531\fbidi
pública.
\fswiss\fcharset161\fprq2
Calibri
Light
Greek;}{\fhimajor\f31532\fbidi
\fswiss\fcharset162\fprq2
Calibri Light
3.3 - Os esclarecimentos relativos ao objeto licitado devem ser encaminhados
ao
Tur;}
Pregoeiro, através do endereço eletrônico licitacao@itarana.es.gov.br, ou pelos telefones (27)
{\fhimajor\f31533\fbidi
\fswiss\fcharset177\fprq2
Calibri
Light
(Hebrew);}{\fhimajor\f31534\fbidi
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\fswiss\fcharset178\fprq2 Calibri Light (Arabic);}{\fhimajor\f31535\fbidi \fswiss\fcharset186\fprq2 Calibri Light
pública.
Baltic;} O pregoeiro encaminhará a dúvida relativa ao objeto a requerente, que deverá responder a
licitante
até o dia anterior\fswiss\fcharset163\fprq2
marcado para a realização
da sessão
{\fhimajor\f31536\fbidi
Calibri
Lightpública.
(Vietnamese);}{\fbimajor\f31538\fbidi
3.4
- O EDITAL PODERÁTimes
SER New
IMPUGNADO:
\froman\fcharset238\fprq2
Roman CE;}{\fbimajor\f31539\fbidi \froman\fcharset204\fprq2 Times New
Cyr;}
a)Roman
Por qualquer
pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
{\fbimajor\f31541\fbidi
\froman\fcharset161\fprq2 Times New Roman Greek;}{\fbimajor\f31542\fbidi
pública;
\froman\fcharset162\fprq2
Times
New
Roman
Tur;}{\fbimajor\f31543\fbidi
\froman\fcharset177\fprq2
Times
b) Por qualquer licitante em
até 02
(dois)
úteis
antes da data fixada para
abertura da sessão pública.
New Roman (Hebrew);}
3.4.1 - Na forma do art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, a impugnação ao Edital deve ser
{\fbimajor\f31544\fbidi \froman\fcharset178\fprq2 Times New Roman (Arabic);}{\fbimajor\f31545\fbidi
protocolada
na sede da Prefeitura
Municipal
Itarana/ES, sito à Rua Elias
Estevão Colnago, nº.Times
65 \froman\fcharset186\fprq2
Times New
Roman de
Baltic;}{\fbimajor\f31546\fbidi
\froman\fcharset163\fprq2
Térreo,
Centro,
Itarana/ES,
CEP:
29.620-000,
devidamente
assinada
por
representante
legal,
New Roman (Vietnamese);}
devendo
ser aberto \froman\fcharset238\fprq2
processo administrativo
específico,
encaminhado
ao Pregoeiro,
{\flominor\f31548\fbidi
Times
New
Roman
CE;}{\flominor\f31549\fbidi
\froman\fcharset204\fprq2
Times
New
Roman
Cyr;}{\flominor\f31551\fbidi
\froman\fcharset161\fprq2
Times
indicando o número do Pregão e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail
do
New
Roman
Greek;}
impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão
\froman\fcharset162\fprq2
New
Roman
Tur;}{\flominor\f31553\fbidi
do{\flominor\f31552\fbidi
signatário para a representação
da empresaTimes
licitante.
\froman\fcharset177\fprq2 Times New Roman (Hebrew);}{\flominor\f31554\fbidi \froman\fcharset178\fprq2
3.4.2 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação, informando ao interessado sobre a sua decisão.
Times New Roman (Arabic);}
3.4.3
- No caso de acolhimento
da impugnação, Times
será designada
nova data
para a realização do
{\flominor\f31555\fbidi
\froman\fcharset186\fprq2
New Roman
Baltic;}{\flominor\f31556\fbidi
certame,
exceto
quando,
inquestionavelmente,
a
alteração
não
afetar
a
formulação
das propostas.
\froman\fcharset163\fprq2 Times New Roman (Vietnamese);}{\fdbminor\f31558\fbidi \froman\fcharset238\fprq2
Times New Roman CE;}
\froman\fcharset204\fprq2
New
Roman
Cyr;}{\fdbminor\f31561\fbidi
IV{\fdbminor\f31559\fbidi
- CONDIÇÕES GERAIS
PARA PARTICIPAÇÃO Times
\froman\fcharset161\fprq2
Times
New
Roman
Greek;}{\fdbminor\f31562\fbidi
\froman\fcharset162\fprq2
4.1 - Somente poderão participar do certame, nos termos do artigo 48, inciso I, daTimes
Lei
New Roman Tur;}nº 123/2006, e suas posteriores alterações, as Microempresas - ME,
Complementar
{\fdbminor\f31563\fbidi \froman\fcharset177\fprq2 Times New Roman (Hebrew);}{\fdbminor\f31564\fbidi
Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempreendedor Individual - MEI, e Empresas
\froman\fcharset178\fprq2 Times New Roman (Arabic);}{\fdbminor\f31565\fbidi \froman\fcharset186\fprq2
Equiparadas
por Lei
especifica, que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que
Times New Roman
Baltic;}
trata
o
inciso
II
do
do art. 3º, da LeiTimes
Complementar
123/2006, cujo o ramo de
{\fdbminor\f31566\fbidi caput
\froman\fcharset163\fprq2
New Roman nº
(Vietnamese);}{\fhiminor\f31568\fbidi
atividade
seja pertinente
aoCE;}{\fhiminor\f31569\fbidi
objeto licitado, e que\fswiss\fcharset204\fprq2
atenderem a todasCalibri
as exigências
deste
\fswiss\fcharset238\fprq2
Calibri
Cyr;}
{\fhiminor\f31571\fbidi \fswiss\fcharset161\fprq2 Calibri Greek;}{\fhiminor\f31572\fbidi \fswiss\fcharset162\fprq2
edital.
Calibri
Tur;}{\fhiminor\f31573\fbidi
\fswiss\fcharset177\fprq2
Calibri (Hebrew);}
4.2
- NÃO
SERÁ ADMITIDA A PARTICIPAÇÃO
DE EMPRESAS:
{\fhiminor\f31574\fbidi
\fswiss\fcharset178\fprq2
(Arabic);}{\fhiminor\f31575\fbidi
a) declaradas inidôneas por ato da Administração Pública; Calibri
\fswiss\fcharset186\fprq2 Calibri Baltic;}{\fhiminor\f31576\fbidi \fswiss\fcharset163\fprq2 Calibri (Vietnamese);}
b) que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura do
{\fbiminor\f31578\fbidi
\froman\fcharset238\fprq2
Times
New
Roman
CE;}{\fbiminor\f31579\fbidi
Município
de Itarana/ES; Times New Roman Cyr;}{\fbiminor\f31581\fbidi \froman\fcharset161\fprq2 Times
\froman\fcharset204\fprq2
New Roman Greek;}
{\fbiminor\f31582\fbidi
\froman\fcharset162\fprq2
Times
New
Roman
Tur;}{\fbiminor\f31583\fbidi
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c)
\froman\fcharset177\fprq2
em consórcio ou grupoTimes
de empresas,
New Roman
bem (Hebrew);}{\fbiminor\f31584\fbidi
como a delegação ou subcontratação
\froman\fcharset178\fprq2
dos objetos ora
Times
New
Roman
(Arabic);}
licitados;
{\fbiminor\f31585\fbidi
\froman\fcharset186\fprq2
Times que
NewsejaRoman
d)
possuam sócio, administrador,
gerente ou funcionário
servidor Baltic;}{\fbiminor\f31586\fbidi
ou dirigente da Prefeitura
\froman\fcharset163\fprq2
Times
New
Roman
Municipal de Itarana/ES.
(Vietnamese);}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red0\green255\bl
e)
estrangeiras que não funcionem no País;
ue0;
f)\red255\green0\blue255;\red255\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\green
quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
g)
que não sejam enquadradas como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP,
0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red12
8\green128\blue0;\red128\green128\blue128;
Microempreendedor
Individual - MEI e Empresas Equiparadas por Lei especifica.
\red192\green192\blue192;\red34\green34\blue34;\red5\green99\blue193;\red0\green0\blue204;}{\*\defchp
4.3 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste
\fs22\loch\af31506\hich\af31506\dbch\af31505
}{\*\defpap \ql \li0\ri0\sa160\sl259\slmult1
instrumento
convocatório.
\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0
}\noqfpromote
{\stylesheet{\ql
\li0\ri0\sa160\sl259\slmult1\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \rtlch\fcs1
V\af31507\afs22\alang1025
- DO CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
E DECLARAÇÃO QUE É BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006
\ltrch\fcs0
\fs22\lang1046\langfe1046\loch\f31506\hich\af31506\dbch\af31505\cgrid\langnp1046\langfenp1046
\snext0 \sqformat \spriority0 Normal;}{\*\cs10 \additive \ssemihidden \sunhideused \spriority1 Default Paragraph
Font;}{\*
5.1
- Na data, hora e local designados no preâmbulo deste instrumento convocatório, será aberta a
\ts11\tsrowd\trftsWidthB3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblind0\tblindtype3\tsve
sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados e
rtalt\tsbrdrt\tsbrdrl\tsbrdrb\tsbrdrr\tsbrdrdgl\tsbrdrdgr\tsbrdrh\tsbrdrv
\ql \li0\ri0\sa160\sl259\slmult1
procedendo
ao recolhimento da declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos
\widctlpar\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \rtlch\fcs1 \af31507\afs22\alang1025
de habilitação, bem como da Declaração firmada por seu representante legal, sob as penas da Lei,
\ltrch\fcs0
\fs22\lang1046\langfe1046\loch\f31506\hich\af31506\dbch\af31505\cgrid\langnp1046\langfenp1046
de
que é \ssemihidden
beneficiária \sunhideused
da Lei Complementar n.º 123/2006.
\snext11

Normal
Table;}{\s15\ql
5.2
- PARA O CREDENCIAMENTO DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTES
\li0\ri0\sa160\sl259\slmult1\widctlpar\tqc\tx4252\tqr\tx8504\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin
0\lin0\itap0 \rtlch\fcs1 \af31507\afs22\alang1025 \ltrch\fcs0
DOCUMENTOS:
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5.11 - Quando o representante da licitante não estiver presente à sessão e que essa empresa só
encaminhe os dois envelopes, proposta e habilitação, o pregoeiro efetuará a abertura dos envelopes
dessa empresa, sem que se verifique, antes, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação;
5.12 - Caso seja aberto o envelope de habilitação de uma licitante e seja constatado que ela não
atende a alguma exigência do edital, além de ser inabilitada, a proponente pode ser punida com o
impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;
5.13 - Somente será alijado da licitação pública aqueles que não comprovarem as condições para
cumprirem as obrigações futuras, que tenha proposta desclassificada e que não cumpra plenamente
os requisitos de habilitação, exigidos no item VIII, deste edital.
VI - DO RECEBIMENTO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1 - No horário e local indicados no preâmbulo deste instrumento convocatório, será aberta a
sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) minutos.
6.2 - No mesmo momento do credenciamento, serão recebidas as declarações dos itens 5.3 e 5.4
deste edital, separado dos envelopes proposta de preços e dos documentos de habilitação.
6.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento, não
mais serão recebidos envelopes e, por consequência, não serão admitidos novos participantes no
certame.
6.4 - Os envelopes de "PROPOSTA DE PREÇO" e "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" deverão
ser encaminhados ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, passando, preferencialmente, pelo protocolo
desta Prefeitura, no horário e local indicados no preâmbulo deste instrumento convocatório,
contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº. 001 - PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PREGOEIRO OFICIAL
Razão Social Completa do Licitante:
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CNPJ:
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____ /2021.
ENVELOPE Nº. 002 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PREGOEIRO OFICIAL
Razão Social Completa do Licitante:
CNPJ:
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____ /2021.
ENVELOPE Nº. 003 - CREDENCIAMENTO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
PREGOEIRO OFICIAL
Razão Social Completa do Licitante:
CNPJ:
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____ /2021.
6.5 - No Envelope Nº. 001 "PROPOSTA DE PREÇOS" deverá conter informações e documentos
exigidos no item VII deste Edital.
6.6 - No Envelope Nº. 002 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" deverão conter informações e
documentos exigidos no item VIII deste Edital.
6.7- No Envelope Nº. 003 "CREDENCIAMENTO" informações e documentos do item V deste
Edital, para as licitantes que não estiverem presentes na sessão pública de licitação.
6.8 - Ressalta-se que, a partir do momento em que o Pregoeiro proceder com a abertura do primeiro
envelope proposta, não mais serão aceitos novos licitantes.
VII - ENVELOPE Nº. 001 "PROPOSTA DE PREÇO"
7.1 - A proposta de preço deverá atender aos seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas,
rasuras e entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas casas decimais,
obrigatoriamente em real, contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as
folhas;
b) deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa licitante, telefone
e e-mail;
c) devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, tributos
de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da
licitação;
d) deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação na sessão pública observada o disposto no § 3º, art. 64, da Lei
8.666/93.
e) deve conter o valor unitário de cada item, valor total, valor global e total da proposta por
extenso;
e.1) não serão adjudicados valores superiores à da média de preços do ANEXO IX.
e.2) em sendo apresentado valor superior ao que consta no anexo IX, a licitante terá a oportunidade
de fazer novo lance, abaixo da média, caso a mesma tenha sido classificada nos termos dos itens
9.5 e 9.5.1 deste edital. Permanecendo o valor acima do preço referencial, o item/lote será
desclassificado, válidos os demais que estiverem de acordo com o referido anexo IX.
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f) Indicar a MARCA e o MODELO do produto oferecido, sob pena de desclassificação o não
preenchimento da marca e modelo.
f.1) Se a marca identificar a empresa, colocar "MARCA PRÓPRIA";
f.2) Modelo significa a identificação da linha de produção, tipo, referência e identificação do produto;
f.3) - Exemplos de preenchimento de Marca e Modelo:
Exemplo 1:
MARCA: Huggies
MODELOS: Tripla; ou Soft Touch; ou Supreme
Exemplo 2:
MARCA: Pampers
MODELOS: Premium Care; ou Confort Sec; ou Supersec; ou Confort Sec Pants
Exemplo 3:
MARCA: Plenitud
MODELOS: Neutracare Supersec; ou Active Plus; ou Neutracare Dia e Noite
Exemplo 4:
MARCA: Bigfral
MODELOS: Confort Moderada; ou Plus Intensa; ou Noturna Severa
7.2 - Ocorrendo diferença entre os preços unitário e 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.
7.3 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente
mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a Administração Pública.
7.4 - 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, com exceção da negociação constante
no art. 4º, XVII da Lei nº. 10.520/2002.
7.5 - A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas as
condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências
nele contidas.
7.6 - A proposta de preço deverá descrever o objeto ofertado, conforme as especificações e
condições mínimas contidas no anexo VIII deste edital, evitando sinônimos técnicos, omissões ou
acréscimos referentes à especificação do objeto.
7.7 - Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação ao preço,
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais,
ressalvado apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais,
alterações essas que serão analisadas pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.
7.8 - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio quaisquer erros
aritméticos e o preço global da proposta, se faltar.
7.9 - A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal do
licitante com poderes para esse fim e presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta de
Preço.
7.10 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo, poderá, também, ser preenchida suprida pelo
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representante legal do licitante com poderes para esse fim e presente à reunião de abertura dos
envelopes Proposta de Preços.
7.11 - As propostas deverão apresentar preços correntes no mercado, conforme previsto no art. 43,
inciso IV, da Lei 8.666/93.
7.12 - Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento, têm a obrigação de
oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pela
Administração no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar. (Acórdão
183/2019 Plenário).
VIII - ENVELOPE Nº. 002 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1 - Os licitantes deverão apresentar no ENVELOPE Nº. 002
HABILITAÇÃO", os documentos relacionados nos subitens 8.1.1 a 8.1.5:

"DOCUMENTOS

DE

8.1.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei n° 8.666/93
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede;
c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede;
d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
e) No caso de Microempreendedor Individual: Certificado da condição de Microempreendedor
Individual emitido nos últimos 30 (trinta) dias:
<http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-cnpjccmei/certificado-cnpj>
8.1.1.1 - Os documentos acima descritos, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
apenas da consolidação respectiva ou, ainda, no caso de eireli, sua transformação, onde conste o
objeto social da empresa, o qual deverá ser compatível com o objeto da licitação, devidamente
registrados nos Órgãos competentes.
8.1.2 - DAS REGULARIDADES FISCAIS - Art. 29 da Lei n° 8.666/93
a) Comprovante de inscrição e de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ,
devidamente atualizado;
b) Certificado de Regularidade do FGTS;
c) Prova de regularidade para com para com Receita Federal por meio de Certidão Unificada,
nos termos da Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, contribuições
previdenciárias e dívida ativa da União).
d) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, da sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Municipal, da sede do licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - Lei nº. 12.440;
8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA - Art. 31 da Lei n° 8.666/93
a) Certidão Negativa de Natureza de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência ou
Concordata), expedida pelo(s) distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica (domicílio da
licitante), e quando se tratar de Sociedade Simples apresentar Certidão Negativa dos Distribuidores
Cíveis, com data não superior a 60 (sessenta) dias de sua emissão, quando não for
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expresso sua validade.
a.1) a empresa que se encontra em recuperação judicial deverá apresentar certidão emitida pela
instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e
financeiramente a participar do procedimento licitatório / sentença homologatória do plano de
recuperação judicial.
8.1.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações determinadas pelo
art. 7, inciso XXXIII, da Constituição da República (ANEXO III);
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (ANEXO IV);
8.2 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento do
credenciamento e, uma vez comprovada às informações mencionadas no subitem 8.1.1, fica o
proponente dispensado de fazer nova apresentação destes documentos no envelope n° 002 documentos de habilitação.
8.3 - As microempresas, empresas de pequeno, microempreendedor individual e/ou equiparadas por
lei, deverão apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, mesmo que apresentem
alguma restrição.
8.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será
assegurado à microempresa, empresa de pequeno, microempreendedor individual e/ou equiparadas
deste certame, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for(em) declarada
(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério da Administração da Prefeitura Municipal
de Itarana/ES, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.3.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no item 8.4.1 implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar
a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
8.4 - O Pregoeiro ou qualquer membro da equipe de apoio, poderá verificar na fase de habilitação os
documentos emitidos por meio eletrônico (internet), para verificação de sua autenticidade e validade
no site correspondente.
8.5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão
conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo,
observando-se que:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz
d.1) Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as
filiais (INSS e PGFN/RFB).
8.6 - Serão aceitas certidões de regularidade fiscal positivas com efeitos de negativa.
8.7 - A comprovação da condição de microempresa, empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual ou empresa equiparada por lei, deverá ser apresentada à
época da assinatura da ata de registro de preços, e deverá ser feita nos termos do item
14.8, deste Edital.
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IX - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E JULGAMENTO
9.1 - Após a abertura do primeiro envelope de proposta na sessão pública pelo Pregoeiro, não serão
admitidos novos licitantes.
9.2 - Após aberta a sessão, os interessados deverão apresentar os documentos exigidos para
credenciamento, os documentos comprovando a condição de microempresas, empresas de pequeno
porte, Microempreendedor Individual e/ou equiparada, bem como a declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
9.3 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº. 001 "PROPOSTA DE PREÇO", julgando-as e
classificando-as pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE, considerando para tanto as
disposições da Lei nº. 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.
9.4 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou
imponham condições que se opuserem as quaisquer dispositivos legais vigentes ou que consignarem
preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.
9.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VIII, do Art. 4°, da Lei
10.520/02, no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor.
9.5.1 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei
10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9.6 - Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes
classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
9.6.1 - Em caso de empate, adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a classificação
inicial das propostas idênticas.
9.7 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.
9.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante,
para efeito de ordenação das propostas.
9.9 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais
condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.
9.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
sanções previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.
9.11 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa
competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO
POR LOTE.
9.12 - Por se tratar de licitação exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte, Microempreendedor Individual e/ou Empresas Equiparadas por Lei, não se aplicam
as regras relativas ao empate ficto, decidindo-se, por sorteio, no caso de empate, ou na
forma descrita no subitem 9.13, deste edital.
9.13 - Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s),
quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito, nos termos deste edital.
9.14 - Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº. 002 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
e verificado o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital.
9.15 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, nos itens V, VII e VIII, a
licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não ocorra à
manifestação de recurso.
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9.16 - O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo
de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A
desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a
tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem
a idoneidade do proponente.
9.17 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento,
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.
9.18 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação/desclassificação,
conforme Art. 48, parágrafo terceiro da Lei 8.666/93.
9.19 - Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem
manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual
serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro,
membros da equipe de apoio e representantes credenciados.
X - DOS RECURSOS
10.1 - Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para em 03
(três) dias apresentarem contrarrazões, que começarão a correr do término do prazo concedido a
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na decadência do
direito de recurso.
10.3 - Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, o
endereço, o telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricado em todas as folhas e assinado
pelo representante legal ou credenciado.
10.4 - Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados na sede da
Prefeitura Municipal de Itarana-ES.
10.5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela
empresa licitante.
10.6 - As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos rejeitados pelo Pregoeiro
deverão ser dirigidas ao Exmo Senhor Prefeito Municipal, através de protocolo na sede da Prefeitura
Municipal de Itarana-ES, nos mesmos moldes do subitem 10.3.
10.7 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver
manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade superior da Prefeitura
Municipal de Itarana/ES.
11.2 - A homologação do Pregão cabe a autoridade superior da Prefeitura Municipal de Itarana/ES.
11.3 - Após a HOMOLOGAÇÃO efetivada pela autoridade competente, lavrar-se-á a ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada com a empresa vencedora, em conformidade com o Edital,
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seus anexos e a minuta da ATA constante do Anexo VI.
11.4 - A adjudicação do objeto e a homologação da licitação não obrigam a Administração à
contratação do objeto licitado.
XII - QUANTIDADE ESTIMADA, PERIODICIDADE ESTIMADA E PREÇOS MÁXIMOS
12.1 - O preço máximo admitido para fins de registro será conforme a média de preços do anexo IX
deste edital.
12.1.1 - Não serão adjudicadas as propostas de preços com valores superiores ao estimado para
CADA ITEM/LOTE.
12.2 - A quantidade estimada a ser adquirida pelo órgão participante, durante a vigência da Ata de
Registro de Preços, será conforme as quantidades estabelecidas no anexo VIII deste Edital.
12.2.1 - A empresa licitante deverá cotar a quantidade total estabelecida para o item/lote que
pretende ofertar proposta.
XIII - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 - O início da vigência dar-se-á a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do seu
extrato no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - DOM/ES <https://diariomunicipales.org.br/> até o dia 31 de dezembro de 2021.
XIV - FORMALIZAÇÃO DA ASSINATURA DA ATA
14.1 - Atendidas todas as exigências mencionadas no instrumento convocatório, o objeto será
adjudicado ao autor da melhor proposta, desde que devidamente habilitado.
14.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o órgão gerenciador convocará
formalmente o(s) vencedor(es) da licitação para assinatura da Ata de Registro de Preços (documento
vinculativo obrigacional - anexo VI) que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso para futura e eventual contratação, nas condições estabelecidas neste edital, de acordo
com o item XXII.
14.3 - No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste documento,
o Município de Itarana poderá convocar os licitantes remanescentes, obedecendo à ordem de
classificação final ou, não existindo, poderá examinar as ofertas subsequentes e a habilitação do(s)
licitante(s), observada a ordem de classificação, até a apuração de um licitante(s) que atenda ao
Edital, podendo este ser convocado para negociação do preço ofertado pelo primeiro.
14.4 - O ato de homologação da licitação não implicará em direito a contratação do objeto licitado.
14.5 - O Licitante classificado terá o prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, quando solicitado pelo Licitante classificado durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, no termos do § 1º. do art. 64 da Lei 8.666/93.
14.6 - A recusa injustificada do Licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do
prazo estabelecido sujeitará o Licitante à aplicação das penalidades previstas na Lei nº 10.520 de 17
de julho de 2002, subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
14.7 - A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no
Decreto Municipal n° 690 de 25 de janeiro de 2016 e no art. 65 da Lei nº 8.666/93, sendo que o
COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR e/ou CONTRATADO obrigar-se-á a aceitar as alterações que se
fizerem necessárias referentes ao(s) preço(s) registrado(s) nas formas e limites estabelecidos
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em lei.
14.8 - NO ATO DE ENTREGA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DEVIDAMENTE ASSINADA,
A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADA, SERÁ FEITA DA SEGUINTE FORMA:
14.8.1 - Licitante optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei
Complementar 123/2006:
a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sede da proponente, do ano vigente, ou
com data de emissão dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão que
comprove se tratar de ME/EPP (original ou cópia autenticada) seguindo a previsão do art. 8º da
Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio;
b) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda,
<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/>; e
c) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos do §4º do Artigo 3º da LC 123/06 (modelo anexo V).
14.8.2 - Licitante não optante pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei
Complementar nº. 123/2006:
a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sede da proponente, do ano vigente, ou
com data de emissão dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão que
comprove se tratar de ME/EPP (original ou cópia autenticada) seguindo a previsão do art. 8º da
Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio;
b) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06;
c) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e respectivo
recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; e
d) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos do §4º do Artigo 3º da LC 123/06 (modelo anexo V).
§1º. Os documentos comprobatórios enumerados no subitem 15.5, deste edital, somente deverão
ser apresentados após a convocação para formalização da contratação.
§2º. A licitante que não apresentar os documentos comprobatórios enumerados no subitem 15.5,
deste edital, à época da assinatura da ata de registro de preços, caducará do direito de contratar e
ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Itarana - ES, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais cominações legais, incluindo a
sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93, quando for o caso.
§3º. A licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP optante pelo Simples
Nacional que porventura venha a ser contratada deverá atender ao que dispõem os arts. 17, inciso
XII, 30, inciso II e §1º e 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações, comunicando à Receita Federal, sendo o caso, no prazo legal, sua exclusão do Simples
Nacional, sob pena de aplicação das sanções contratuais previstas e retenção na fonte de tributos e
contribuições sociais, na forma da legislação em vigor.
XV - DA REVISÃO E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
15.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses que devidamente comprovadas, de ocorrência de situação
prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados
no mercado.
15.2 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da
Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.
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15.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados no mercado.
15.3.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
15.3.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
15.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
15.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
15.4.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
15.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do
item/LOTE da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
XVI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - O Compromissário fornecedor terá o registro de seu preço cancelado na Ata pela
Administração, por intermédio de processo administrativo específico, nas seguintes hipóteses:
a) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
b) Não assinar o contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
d) por inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, decorrente do registro de
preços;
e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº
10.520/2002.
16.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "d" do subitem
16.1, será formalizado por decisão da autoridade competente do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sendo dada a devida publicidade por meio do veículo de imprensa
oficial do município.
16.3 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor, desde que ocorra antes da consulta de disponibilidade por parte da
Administração.
XVII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17.1 - Para efeitos de recebimento definitivo do objeto a empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA
deve apresentar nota fiscal/fatura do fornecimento, em uma única via, emitida e entregue ao setor
responsável pela fiscalização da ATA ou do contrato, com a finalidade de subsidiar a liquidação e o
pagamento.
17.2 - A Prefeitura Municipal de Itarana realizará o pagamento no prazo de 20 (vinte) dias corridos,
contado do recebimento definitivo do material e da apresentação do documento fiscal
correspondente.
17.3 - Nenhum pagamento será efetuado a empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA enquanto
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pendente de liquidação qualquer obrigação constante a ATA ou no Contrato, erro na apresentação
da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à licitação, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou correção monetária ou qualquer outro ônus para a Prefeitura Municipal
de Itarana.
17.4 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA.
17.5 - Nenhum pagamento será efetuado a a empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA caso exista
pendência quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a
regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem
como a certidão negativa de falência ou concordata.
17.5.1 - O descumprimento, pela empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA, do estabelecido no
item 17.5, não lhe gera direito a alteração de preços ou compensação financeira.
17.6 - A Prefeitura Municipal de Itarana, observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar a a empresa
COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou
indenizações devidas pela empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA, nos termos deste edital.
17.7 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de
credenciamento e acolhidos nos documentos de habilitação do pregão em epígrafe.
17.8 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as
informações registradas no Pregão em epígrafe, deverá ser comunicado a Prefeitura Municipal de
Itarana/ES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente.
17.9 - A Prefeitura Municipal de Itarana não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA, que porventura não tenha sido
acordada neste instrumento convocatório.
XVIII - DO REGISTRO DE PREÇOS
18.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao fornecedor registrado na Ata de RP preferência para contratação
em igualdade de condições, caso o valor obtido no certame seja igual ou superior àqueles
registrados.
18.2 - Durante a validade da Ata de RP, a contratação com os fornecedores registrados será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no artigo 62 da Lei nº.
8.666/1993.
18.3 - Nos preços registrados deverão estar inclusos todas as despesas e custos, como mão de obra,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da
licitação;
18.4 - As prestações de serviços ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
XIX - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
19.1 - O COMPROMISSÁRIO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E/OU CONTRATADO OBRIGAR-SEÁ:
19.1.1 - Fornecer o objeto, estritamente de acordo com as especificações descritas no Anexo VIII,
bem como nos prazos e quantitativos estabelecidos pela unidade requisitante;
19.1.2 - Fornecer o objeto dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e
pontualidade, garantia e qualidade, obedecendo rigorosamente aos itinerários e horários
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estabelecidos pelo requisitante;
19.1.3 - Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou CONTRATANTE através dos Fiscais/Gestores da
Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, por escrito, e antes da comunicação pela administração da
necessidade do serviço, existência e/ou ocorrência de fato superveniente que prejudique e/ou
impossibilitem o cumprimento das responsabilidades assumidas;
19.1.4 - Apresentar os documentos de cobrança inclusive nota(s) fiscal(is) com a descrição completa
do objeto.
19.1.5 - Assumir total responsabilidade por danos causados ao Município de Itarana ou terceiros
decorrentes dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruição parcial ou
total, isentando o Município de Itarana de todas as reclamações, sejam resultantes de atos de seus
prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas para
execução/fornecimento do objeto;
19.1.6 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência
direta ou indireta da prestação do serviço, isentando o Município de Itarana de qualquer
responsabilidade;
19.1.7 - Acatar as determinações referentes à rigorosa observância das normas técnicas e de
segurança na execução dos serviços.
19.1.8 - Responsabilizar-se por todos os direitos dos seus empregados, trabalhistas (13º salário,
férias, FGTS, aviso prévio, entre outros), Previdenciários e qualquer tributo que seja devido em
decorrência direta ou indireta do contrato, isentando o Município de Itarana de qualquer
responsabilidade, como estabelece o art. 71 da Lei nº 8.666/93 e alterações;
19.1.9 - Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7 º da CF/88, de acordo com a lei n.º
9854/99, (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze
anos).
19.1.10 - Os objetos deverão ser entregues embalados e/ou lacrados, de forma a não serem
danificados durante a operação de transporte, do descarregamento no local da entrega, e deverá
observar o empilhamento máximo indicado nas caixas pela fabricante;
19.1.11 - Não serão aceitos produtos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com
risco comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na lei federal nº.
6.437/77 e crime, previsto no código penal, a ser apurado na forma da lei;
19.1.12 - Serão recusados os objetos licitados que não atenderem as especificações constantes e/ou
que não esteja adequado para o uso. A empresa contratada ficará obrigada a trocar, no prazo
máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, o material que vier a ser recusado, sem nenhum custo
adicional para a CONTRATANTE;
19.1.13 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.
19.2 - O ÓRGÃO GERENCIADOR E/OU CONTRATANTE OBRIGAR-SE-A:
19.2.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução da
Ata de Registro de Preços e/ou contrato;
19.2.2 - Controlar os Saldos das Atas de Registro de Preços por órgãos participantes;
19.2.3 - Consultar o COMPROMISSÁRIO antes da emissão do respectivo Empenho, Ordem de
Serviço - OS e Autorização de Fornecimento - AF quanto à disponibilidade da prestação dos serviços
ou fornecimento;
19.2.4 - Proceder à abertura de processo com vistas à aplicação de penalidades quando a infração
for relativa a descumprimento que afeta a toda a Ata de Registro de Preços;
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19.2.5 - Instruir e se manifestar nos processos de penalidade, quando solicitado pelo órgão
competente quanto à conduta do Compromissário em relação à determinada Ata de SRP ou
prestação do serviço sugerindo ainda a penalidade a ser aplicada após análise.
19.3 - O GESTOR/FISCAL - ÓRGÃO REQUISITANTE OBRIGAR-SE-A:
19.3.1 - Providenciar a abertura de processo de execução/contratação ao verificar a necessidade,
sempre com prévia antecedência à sua utilização, visando a não paralisação dos serviços;
19.3.2 - Proceder consulta da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista do compromissário
fornecedor;
19.3.3 - Verificar a existência de recursos financeiros para custear a prestação de
serviço/fornecimento;
19.3.4 - Providenciar as inspeções, com vistas ao cumprimento dos serviços prestados pelo
COMPROMISSÁRIO e/ou CONTRATADO;
19.3.5 - Atestar os serviços/fornecimento efetivamente prestados de acordo com as cláusulas
constantes da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato do qual este faz parte integrante;
19.3.6 - Efetuar os pagamentos devidos ao COMPROMISSÁRIO e/ou CONTRATADO, na forma
estabelecida na Ata de Registro de Preços e/ou Contrato;
19.3.7 - Notificar o COMPROMISSÁRIO quando da verificação de ocorrências, erros, falhas, atrasos,
concedendo prazo para correção das pendências;
19.3.8 - Proceder à abertura de processo solicitando a aplicação de penalidade e encaminhar à
PROCURADORIA, quando a ocorrência referir-se a contratação de sua Unidade Gestora / Secretaria
requisitante.
XX - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1 - Em atendimento ao Decreto Municipal n° 690 de 25 de janeiro de 2016, fica excluída adesão
à Ata de Registro de Preços de que trata este pregão, para todo órgão ou entidade não integrante
da Administração Pública Municipal de Itarana/ES, Direta e Indireta.
20.2 - Em atendimento ao Decreto Municipal n° 690 de 25 de janeiro de 2016, em casos
excepcionais, desde que devidamente justificada e comprovada a vantagem, a ata de registro de
preços, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e anuência do órgão
gerenciador.
20.3 - Os órgãos e entidades da administração pública municipal que não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
20.4 - Caberá ao compromissário beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução dos serviços decorrente de adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
20.5 - As adesões a que se refere este pregão não poderão exceder ao acréscimo de cem por cento
dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços, independente da quantidade de
órgãos aderentes.
20.6 - Fica vedada a concessão de nova adesão a uma mesma ata de registro de preços por órgão
não participante, já beneficiado anteriormente.
20.7 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a execução
do objeto ou contratação solicitada em até sessenta dias, observado o prazo de vigência da ata.
20.8 - Compete ao órgão não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
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COMPROMISSÁRIO das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
XXI - DA CONTRATAÇÃO
21.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato,
cuja respectiva minuta constitui o Anexo VII do presente Edital.
21.1.1 - Será facultada a substituição do Contrato Administrativo, na forma do artigo 62 da Lei
8.666/93, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens/materiais adquiridos, dos quais não resultem obrigações
futuras, inclusive assistência técnica.
21.2 - A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a ser causado à
Administração ou a terceiros durante a prestação dos serviços, podendo, o valor referente ao
prejuízo apurado, ser descontado do pagamento de que for credor.
21.3 - A empresa VENCEDORA deverá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, conforme o caso, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
21.3.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do contrato ou retirar nota de empenho, a administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio
eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu
recebimento.
21.2.2 - A convocação de que trata o subitem (21.3), deverá ser atendida no prazo 03 (três) dias
úteis, prorrogável uma única vez a critério da administração, sob pena de decair o direito à
contratação e de serem aplicadas as sanções previstas na Lei 8.666/93;
21.2.3 - Caso a contratada envie o contrato assinado por correspondência postal, à mesma deverá
informar o número do comprovante de Rastreamento de Objetos, emitido pela empresa
prestadora do serviço postal, dentro do prazo previsto no subitem 21.3.1 deste edital.
21.3 - Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente,
recusar-se a assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada à ordem de classificação, para, depois de feita a negociação, verificada a
aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
21.4 - Farão partes integrantes do contrato, todos os elementos apresentados na proposta da
licitante vencedora que tenham servido de base à definição da presente licitação, bem como as
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
21.5 - A publicação resumida do instrumento de contrato (extrato) e de seus eventuais aditamentos
na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela
Prefeitura Municipal de Itarana até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do artigo 61, parágrafo único da Lei nº
8.666/1.993 e suas alterações.
XXII - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REAJUSTE DOS PREÇOS E DOS
ADITAMENTOS
22.1 - As informações relativas ao reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste dos preços e
aditamentos, estão descritas na cláusula décima segunda, da minuta contratual, anexo VII, deste
edital.
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XXIII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
23.1 - O objeto deverá ser entregue parceladamente, conforme a necessidade de cada secretaria
requerente, em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida
pelo Setor de Compras desta Prefeitura.
23.1.1 - Se a ordem de fornecimento for emitida com endereço de alguma secretaria solicitante, a
CONTRATADA deverá efetuar a entrega no endereço indicado da ordem de fornecimento emitida pelo
Setor de Compras, e a SECRETARIA SOLICITANTE deverá solicitar a presença da pessoa responsável
pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, para acompanhamento e recebimento do
objeto.
23.2 - As fraldas descartáveis deverão ter validade mínima de 01 (um) ano a contar da data
da entrega. Este prazo de validade representa o período em que o fabricante garante e se
responsabiliza pela qualidade e eficácia do produto.
23.3 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a
especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente
aceitação pelo setor competente;
c) A empresa vencedora obriga-se a fornecer o objeto de acordo estritamente com as especificações
descritas no objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos quando
constatado não estar em conformidade com as referidas especificações;
d) Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, o material será devolvido, ficando a retirada
do material e o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo da aplicação
das penalidades cabíveis;
e) A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
apenas recebimento provisório;
f) Caso insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se
consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o produto em questão, será
rejeitado, devendo ser substituído e reapresentado, quando se realizarão novamente as verificações;
g) Caso a substituição não ocorra no prazo estipulado ou o novo produto também seja rejeitado,
estará a empresa vencedora incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades;
h) Os custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusivamente à conta da empresa
vencedora;
i) Recebidos os materiais, se a qualquer tempo durante sua utilização normal, vier a se constatar
discrepância com as especificações, proceder-se-á a substituição dos mesmos;
j) Em caso de não entrega dos produtos dentro do prazo estabelecido, estará caracterizada a não
aceitação, por parte da empresa vencedora. Nesta hipótese, é facultado ao Município aplicar as
sanções previstas em Lei, bem como convocar os licitantes remanescentes, com observância da
ordem de classificação;
k) Ficará sob a responsabilidade da empresa vencedora a entrega e o descarregamento dos
produtos, devendo o mesmo providenciar mão de obra para a entrega dos mesmos;
l) Ficam os licitantes vencedores obrigados a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto da aquisição em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;
m) O recebimento definitivo ocorrerá após verificação da quantidade e qualidade do material e
consequentemente aceitação;
n) Será exigido dos licitantes vencedores, padrão de qualidade de primeira linha, sujeitando-se a
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devolução dos produtos que não atenderem ao solicitado;
o) As Secretarias solicitantes reservam-se ao direito de não receber os produtos em desacordo com
as especificações descritas em anexo, podendo cancelar o contrato e aplicar o dispositivo no art. 24,
inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.
XXIV - SANÇÕES
24.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento do objeto licitado, sujeitando-se às sanções constantes no art. 7º da Lei nº. 10.520/02
e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
XXV - DAS AMOSTRAS
25.1 - Em sendo habilitada, a licitante classificada em primeiro lugar, terá o prazo de 03 (três) dias
úteis a partir do encerramento da sessão para apresentar amostras dos itens licitados, na
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sito à Rua Elias Estevão Colnago, s/n°, Centro, Itarana/ES, CEP
29.620-000, no horário de funcionamento das 07h às 11h e das 13h às 16h, observando feriados
nacionais e do Município de Itarana/ES.
25.1.1 - Alternativamente à convocação para apresentação das amostras perante a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, a licitante poderá enviar as amostras mediante correspondência postal, no
mesmo endereço e prazo constante no item 25.1, deste edital.
25.1.2 - No envio das amostras via "CORREIOS", solicitamos que seja enviado o numero do
RASTREAMENTO da correspondência postada, por meio eletrônico, através dos seguintes endereços:
licitacao@itarana.es.gov.br, para que possa estar realizando a pesquisa da localização dos referidos
documentos. Caso a Licitante não forneça o numero do rastreamento, a Licitante poderá ser
desclassificada e inabilitada caso as amostras não cheguem no prazo estipulado no item 25.1 deste
edital.
25.1.3 - Caso a licitante envie as amostras junto da proposta e dos documentos de habilitação, será
aceito para fins de avaliação, sendo o produto enviado para a Secretaria Municipal de Saúde.
25.1.4 - A licitante que ofertar materiais da marca sugerida como "Marca de Referência",
fica dispensada de apresentar amostra;
25.2 - As amostras serão submetidas à análise e parecer da Equipe designada pela Secretaria
Municipal de Saúde, que emitirá parecer aprovando ou desaprovando os itens apresentados, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento das amostras, ficando a adjudicação do objeto
condicionada a sua aprovação.
25.3 - Reprovada a amostra, o pregoeiro convocará as empresas remanescentes, para no mesmo
prazo estabelecido no subitem 25.1, deste edital, apresentar o seu produto e assim sucessivamente.
25.4 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da apresentação das
amostras, conforme disposto no art. 75 da Lei nº 8.666/93.
25.5 - A licitante vencedora ficará obrigada a fornecer os produtos ofertados nas mesmas condições
apresentadas, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste Edital;
25.6 - As amostras da licitante vencedora ficarão com os responsáveis pelo recebimento do
objeto, indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, para efeito de comparação quando
da entrega do objeto desta licitação, estando o produto sujeito à devolução, caso não
esteja de acordo. Não poderá ser deduzida tal amostra do quantitativo solicitado neste
edital.
25.7 - As amostras deverão estar identificadas com etiqueta contento: Razão Social da Licitante;
Relação e Marca dos Itens e modelos Entregues; Número do Pregão e Número do Processo.
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25.8 - Ressalta-se que, as empresas que cotarem as marcas especificadas nos itens/lotes, NÃO
necessitarão enviar amostra, devido os referidos produtos já serem utilizados por este Município
com grande aceitabilidade por parte dos usuários.
25.9 - Serão reprovadas as amostras que não atenderem as especificações mínimas do item, sendo
aprovadas as amostras que estiverem de acordo com o estabelecido e atenderem às condições
mínimas requisitadas, mediante laudo/relatório de análise técnica emitido pelos responsáveis pela
análise, o qual será anexado aos autos do processo licitatório.
25.10 - Será rejeitada a amostra que: (quando for o caso)
a) Não corresponder à marca ofertada na proposta;
b) Apresentar avarias nas embalagens de forma a comprometer a qualidade do produto;
c) Apresentar qualidade inferior, visivelmente percebida, aos produtos usualmente utilizados pela
Administração;
d) Apresentar histórico de ocorrências relativas a problemas de qualidade devidamente comprovadas
em processos anteriores, no âmbito da Administração Municipal;
e) Apresentar divergência para menos em relação às especificações constantes no Edital.
f) Não atender às especificações constantes do ANEXO VIII do Edital.
25.11 - Será desclassificado para o item, o licitante que tiver sua AMOSTRA rejeitada ou deixar de
apresentá-la no prazo estabelecido, quando solicitado, estando assim, passível às sanções previstas
neste edital.
XXVI - DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições
estabelecidas no presente edital, e seus anexos.
26.2 - A Prefeitura Municipal de Itarana reserva-se no direito de efetuar diligências com a finalidade
de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas
propostas.
26.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados.
26.4 - Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados: a) em original; b)
por qualquer processo de cópias autenticadas, por cartório competente, pelo pregoeiro ou
por membro da equipe de apoio desta Municipalidade; c) publicação em órgão da imprensa
oficial.
26.5 - O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se
julgar necessário.
26.6 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário,
profissionais de reconhecida competência técnica não vinculada direta ou indiretamente a qualquer
dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta Prefeitura.
26.7 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e
pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas
vigentes.
26.8 - O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.
26.9 - Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos interessados
pelo tel.: (27)3720 4916/4914 em dias úteis no horário das 07h às 13h, ou pelo e-mail:
licitacao@itarana.es.gov.br.
26.10 - O pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de
almejar proposta mais vantajosa para a Administração.
26.11 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de
transcrição, os seguintes anexos:
26.11.1 - Anexo I - Modelo de Credenciamento;
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26.11.2 - Anexo II - Modelo de Declaração de Habilitação Prévia;
26.11.3 - Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7º da C.F.;
26.11.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação;
26.11.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de ME, EPP e MEI
26.11.6 - Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;
26.11.7 - Anexo VII - Minuta do Contrato;
26.11.8 - Anexo VIII - Especificação do Objeto e Modelo de Proposta;
26.11.9 - Anexo IX - Preço Médio Preço.
Itarana/ES, 12 de março de 2021

MARCELO RIGO MAGNAGO
Pregoeiro Oficial

Equipe de Apoio
Keyna Raíra Fiorotti Imperiano
Valquiria Chiabai Grigio
Zênia Lorena Rizzi
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ANEXO I - MODELO DE CREDENCIAMENTO
(utilizar,
(utilizar,
sese
possível,
possível, papel
papel timbrado
timbradodada
empresa
empresa
licitante)
licitante)
A A
Prefeitura Municipal
de Itarana/ES
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITARANA/ES
PREGÃO
PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIALNº
Nº008/2021
008/2021

A empresa:
(razão social)
social) ____________________,
devidamente
inscrita inscrita
no Ministério
da Fazendadasob
o CNPJ
A empresa:
(razão
____________________,
devidamente
no Ministério
Fazenda
nº. _______________ com sede na (endereço completo) ________________________, por intermédio de seu
sobrepresentante
o
CNPJ
_______________
sede o na
completo)
legal, nº.
infra-assinado,
constitui como com
representante
Sr.(a) (endereço
_______________________,
portador(a) do documento de identidade nº _________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, constitui
_______________, para participar da licitação acima referenciada, outorgando plenos poderes para
pronunciar
em seu nome,
formular _______________________,
proposta comercial, assinar documentos,
requerer do
vista documento
de documentosdee
como
representante
o Sr.(a)
portador(a)
propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame.
identidade nº _________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para
participar

da

licitação acima referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu

nome,
proposta comercial, assinar
Localformular
e Data

documentos, requerer vista de documentos

propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame.
________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Empresa:__________________________
CNPJ nº.__________________________
Local
(COM
e Data
FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)
________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Empresa:__________________________
CNPJ nº.__________________________
(COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)

e
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA
(utilizar,
(utilizar,se
sepossível,
possível, papel
papeltimbrado
timbrado
da da
empresa
empresa
licitante)
licitante)

A A
Prefeitura Municipal
de Itarana/ES
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITARANA/ES
PREGÃO
PRESENCIAL
NºNº
008/2021
PREGÃO PRESENCIAL
008/2021

A empresa:(razão
(razão social)
____________________,
devidamente
inscrita no
Ministério
da Fazendada
sob
o CNPJ
A empresa:
social)
____________________,
devidamente
inscrita
no Ministério
Fazenda
nº. _______________ com sede na (endereço completo) ________________________, por intermédio de seu
sobrepresentante
o
CNPJ
nº.
_______________
comda lei,sede
na
(endereço
legal, infra-assinado,
DECLARA, sob as penas
principalmente
a disposta no art.completo)
7º da Lei nº
10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em
________________________,
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado,
obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.
DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que
satisfaz
plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em
Local e Data
obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.
________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Local
e Data
Empresa:__________________________
CNPJ nº.__________________________
________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Empresa:__________________________
CNPJ nº.__________________________
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ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA C.F.
(utilizar,
(utilizar,sesepossível,
possível, papel
papeltimbrado
timbrado
da da
empresa
empresa
licitante)
licitante)

A A
Prefeitura Municipal
de Itarana/ES
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITARANA/ES
PREGÃO
PRESENCIAL
NºNº
008/2021
PREGÃO PRESENCIAL
008/2021
A empresa:(razão
(razão social)
____________________,
devidamente
inscrita no
Ministério
da Fazendada
sob
o CNPJ
A empresa:
social)
____________________,
devidamente
inscrita
no Ministério
Fazenda
nº. _______________ com sede na (endereço completo) ________________________, por intermédio de seu
sobrepresentante
o
CNPJ
nº.
_______________
com
sede
naV do (endereço
completo)
legal, infra-assinado,
DECLARA, para fins do
disposto
no inciso
art. 27 da Lei 8.666,
de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de 18
________________________,
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado,
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo
condição
de aprendiz,
partir V
de do
14 (quatorze)
anos.
DECLARA,
paranafins
do disposto
no ainciso
art. 27 da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de 18 (dezoito)
Local
e Data
anos
em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Empresa:__________________________
Local
e Data
CNPJ nº.__________________________
________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Empresa:__________________________
CNPJ nº.__________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
(utilizar,
(utilizar,
se se
possível,
possível,papel
papel timbrado
timbrado da
daempresa
empresa
licitante)
licitante)
A A
Prefeitura Municipal
de Itarana/ES
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITARANA/ES
PREGÃO
PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº
Nº008/2021
008/2021

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa: (razão social) ____________________, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ
A empresa: (razão social) ____________________, devidamente inscrita no Ministério da
nº. _______________ com sede na (endereço completo) ________________________, por intermédio de seu
representante
infra-assinado,
DECLARA, sob as penalidades
inexistência
de fato superveniente
Fazenda
sob legal,
o CNPJ
nº. _______________
com cabíveis
sede ana
(endereço
completo)
impeditivo e que concorda com todas as condições do Edital e seus anexos para participação no Pregão
________________________,
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA,
Presencial em epígrafe.
sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo e que concorda com
todas as condições do Edital e seus anexos para participação no Pregão Presencial em epígrafe.
Local e Data.
________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Local e Data.
Empresa:__________________________
CNPJ nº.__________________________
________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Empresa:__________________________
CNPJ nº.__________________________
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ME, MEI, EPP e EQUIPARADAS
(utilizar,
(utilizar, se
se possível,
possível, papel
papel
timbrado
timbrado
da empresa
da empresa
licitante)
licitante)
AA
Prefeitura Municipal
de Itarana/ES
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITARANA/ES
PREGÃO PRESENCIAL
PRESENCIAL Nº Nº
008/2021
PREGÃO
008/2021
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio
A de
empresa
___________________________,
inscrita no CNPJ
sob o do
nº _____________________,
seu representante
legal Sr.(a) _____________________,
portador(a)
documento de identidade nº
_______________,
inscrito(a)
no
CPF
sob
o
nº
_______________,
DECLARA
sob
as sanções
administrativas
por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________,
portador(a)
do
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
documento de identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________,
( ) MICROEMPRESA - ME, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 1232006.
DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
( ) EMPRESA
PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 1232006.
presente
data,DE
é considerada:
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme § 1º do art. 18-A da Lei Complementar nº 1232006.
( ) MICROEMPRESA - ME, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 1232006.
( ) EQUIPARADA, (Especificar a Lei de equiparada e em qual regime está enquadrada perante a Lei
( Complementar
) EMPRESA nº
DE123/2006)
PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº
1232006.
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar
( nº )
MICROEMPREENDEDOR
123,
de 14 de dezembro de 2006. INDIVIDUAL - MEI, conforme § 1º do art. 18-A da Lei
Complementar nº 1232006.
OBSERVAÇÃO: Caso possua restrição fiscal assinalar a ressalva abaixo
( ( )) EQUIPARADA,
Declaramos possuir
(Especificar
restrição fiscal
a Lei
no(s)
dedocumento(s)
equiparada de
e em
habilitação
qual regime
e pretendemos
está enquadrada
utilizar o prazo
perante
previsto
a
art. 43, § 1º da Lei
Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá
LeinoComplementar
nº 123/2006)
decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/1993.
DECLARA
ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Local e Data
OBSERVAÇÃO:
Caso possua restrição fiscal assinalar a ressalva abaixo
( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o
________________________________________
prazo
previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando
Nome que,
do representante
legalhaverá
da empresa
ciente
do contrário,
decadência do direito à contratação, como também sujeição às
Empresa:__________________________
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.
CNPJ nº.__________________________
Local e Data
________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Empresa:__________________________
CNPJ nº.__________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Estado do Espírito Santo

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA
N° ___/2021
DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2021
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 008/2021
PREGÃO
PRESENCIAL
Nº 008/2021
Processos n.os
000494/2021-SEMUS e 000554/2021-SEMED.
os
Processos n. 000494/2021-SEMUS e 000554/2021-SEMED.
O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Elias Estevão Colnago,
O
pessoa
jurídica
direito
público interno,
com
à Rua Elias
nºMUNICÍPIO
65, Itarana/ES,DE
CEPITARANA/ES,
29.620-000, inscrito
no CNPJ
sob de
o nº
27.104.363/0001-23,
neste
atosede
representado
por
Estevão
Colnago, Prefeito
nº 65, Itarana/ES,
CEP Vander
29.620-000,
no casado,
CNPJ sob
o nº 27.104.363/0001seu Excelentíssimo
Municipal, Senhor
Patrício,inscrito
brasileiro,
residente
na Rua Valentin De
Martin,
409,
Itarana/ES,
CEP: Excelentíssimo
29.620-000, portador
CPF n° Senhor
096.803.847-64
RG n°
23,
neste
ato Centro,
representado
por seu
Prefeito do
Municipal,
Vander ePatrício,
1.858.186-SSP/ES,
MUNICIPAL
SAÚDE, pessoa
jurídica
de direito
público
interno, inscrito
no CNPJ sob
brasileiro,
casado,FUNDO
residente
na RuaDEValentin
De Martin,
409,
Centro,
Itarana/ES,
CEP: 29.620-000,
o nº. 14.492.062/0001-72,
com sede eà RG
Praça
Ana Mattos, s/n°, Centro,
CEPDE
29.620-000,
portador
do CPF n° 096.803.847-64
n° 1.858.186-SSP/ES,
FUNDOItarana/ES,
MUNICIPAL
SAÚDE,
representado neste ato pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora Vanessa Arrivabene, brasileira, residente à
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.492.062/0001-72, com sede à
Rua Jerônimo Monteiro, nº 01, Centro, Itarana/ES, portadora do CPF n° 030.987.947-71 e CI n° 1.132.933/ES,
Praça
Ana Mattos,
s/n°, Centro,
Itarana/ES,
29.620-000,
neste
pela Secretária
infra-firmados,
autoridade
competente,
por estaCEP
forma
de direito, representado
em cumprimento
dasato
formalidades
legais
Municipal
Saúde, Senhora
Arrivabene,
brasileira,
à Rua
Jerônimo
atinentes àde espécie,
com baseVanessa
nas informações,
justificativas
e residente
fundamentos
constantes
doMonteiro,
processo
nº
01, Centro,
Itarana/ES,
do CPF
030.987.947-71
e CI Presencial
n° 1.132.933/ES,
infrareferenciado,
RESOLVE
registrarportadora
os preços dos
itens n°
licitados
através do Pregão
nº 008/2021,
em
favor da empresa
xxxxxxxcompetente,
, inscrita no CNPJ
sede
xxxxxxxxxx,
nº xx, Bairro, Cidade,
Estado, CEP
firmados,
autoridade
por xxxxx,
esta com
forma
dea Rua
direito,
em cumprimento
das formalidades
xxxx através
do seu
representante
legal que
subscrevejustificativas
o Senhor xxxxxxxxxx,
nacionalidade,
profissão,
legais
atinentes
à espécie,
com base
nas nesta
informações,
e fundamentos
constantes
do
inscrito
no
CPF
sob
o
nº
xxx.xxx.xxx.xx
e
no
RG
sob
o
nº
x.xxx.xxx.
processo referenciado, RESOLVE registrar os preços dos itens licitados através do Pregão Presencial
nº 008/2021, em favor da empresa xxxxxxx , inscrita no CNPJ xxxxx, com sede a Rua
Integra a presente Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF,
xxxxxxxxxx,
xx, senhora
Bairro, Cidade,
CEPZanetti,
xxxx através
do seu
representante
legaldoque
nesta
representada nº
pela
RoseleneEstado,
Monteiro
brasileira,
divorciada,
portadora
CPF
nº
subscreve
o Senhor
xxxxxxxxxx,
nacionalidade,
inscritos/n
no -CPF
sob o
xxx.xxx.xxx.xx
674.426.687-04
e CI nº
501.169/ES, residente
na Av. profissão,
17 de Fevereiro,
Centro
- nº
Itaguaçu/ES-CEP
nº
e29.690-000
no RG sob
nº x.xxx.xxx.
naoqualidade
de ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos do Decreto Municipal n° 690/2016.
A Ata deaRegistro
de Ata
Preços
emPreços,
documento
vinculativoMunicipal
e obrigacional
às partes, à luz edaFinanças
permissão
Integra
presente
de constitui-se
Registro de
a Secretaria
de Administração
inserta
no
artigo
15,
da
Lei
8666/93
e
as
cláusulas
e
condições
seguintes:
SEMAF, representada pela senhora Roselene Monteiro Zanetti, brasileira, divorciada, portadora do
CPF nº 674.426.687-04 e CI nº 501.169/ES, residente na Av. 17 de Fevereiro, s/n - Centro CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Itaguaçu/ES-CEP
29.690-000
na fornecimento
qualidade dedeÓRGÃO
nos termosasdosecretarias
Decreto
1.1 - Registro de nº
Preços
para futuro
fraldas GERENCIADOR,
descartáveis, em atendimento
Municipal
n° 690/2016.
participantes,
de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Anexo I desta Ata de Registro de
Preços.
- O
não
obriga a contratação,
nem mesmo
nas quantidades
indicadas
nos Anexos
do
A1.2
Ata
deRegistro
RegistrodedePreços
Preços
constitui-se
em documento
vinculativo
e obrigacional
às partes,
à luz da
Edital
do
pregão
em
referência,
podendo
a
Administração
promover
a
aquisição
em
unidades
de
acordo
com
permissão inserta no artigo 15, da Lei 8666/93 e as cláusulas e condições seguintes:
suas necessidades.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
1.1
de de
Preços
para
fornecimento
fraldas
descartáveis,
atendimento
as
2.1 -- ARegistro
presente Ata
Registro
de futuro
Preços subordina-se
às de
seguintes
legislações:
Lei nº em
10.520
de 17 de julho
secretarias
participantes, ade
com
e quantitativos
constantes
no Anexo
de 2002, subsidiariamente
Leiacordo
nº 8.666
de as
21 especificações
de junho de 1993
e suas alterações,
bem como
pela LeiI
desta
Ata de Registro
Complementar
nº 123 de
de Preços.
14 de dezembro de 2006, e suas posteriores alterações, Decreto Municipal n°
1000/2018,
DecretodeMunicipal
n° 690/2016
e a todos osnem
atos mesmo
constantes
processo administrativo
1.2
- O Registro
Preços não
obriga a contratação,
nas do
quantidades
indicadas nosjá
referenciado,
inclusive
a
Proposta
de
Preços
formulada
pela
própria
empresa
COMPROMISSÁRIA,
que passam
Anexos do Edital do pregão em referência, podendo a Administração promover a aquisição
ema
fazer
parte
integrante
desta
Ata
como
se
transcrito
estivesse
para
todos
os
fins
de
direito.
unidades de acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
CLÁUSULA
- VINCULAÇÃO
AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
3.1 - O valor SEGUNDA
global da presente
Ata de Registro
de Preços é estimado
em R$ ________ (__________), de acordo
2.1
presente
Ata de Registro de Preços subordina-se às seguintes legislações: Lei nº 10.520 de 17
com-aAproposta
vencedora.
de
de 2002,
a Lei
nº 8.666
de 21 de junho
suas alterações,
bem
3.2julho
- A existência
de subsidiariamente
preços registrados não
obrigará
a Administração
a delede
se 1993
utilizar,e facultada
a realização
de
licitação
específica
ou
a
contratação
direta
para
a
aquisição
pretendida
nas
hipóteses
previstas
na
Lei,
como pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e suas posteriores alterações,
assegurando-se
ao beneficiário
do registro
a preferência
de fornecimento
em igualdade
condições.
Decreto
Municipal
n° 1000/2018,
Decreto
Municipal
n° 690/2016
e a todosdeos
atos constantes do
processo administrativo já referenciado, inclusive a Proposta de Preços formulada pela própria empresa
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
COMPROMISSÁRIA, que passam a fazer parte integrante desta Ata como se transcrito estivesse para
4.1 - O início da vigência dar-se-á a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do seu extrato no
todos
fins dos
de direito.
Diário os
Oficial
Municípios do Espírito Santo - DOM/ES - <https://diariomunicipales.org.br/>, até o dia 31 de
dezembro de 2021.
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CLÁUSULA
4.2 - Durante
TERCEIRA
o prazo de
- DO
validade
PREÇO
deste compromisso, vigorará a ata de registro de preços a ele integrante,
período
no
qual
o
Compromissário
Fornecedor
obrigado
forneceré para
o Município
o objeto
deste
3.1 - O valor global da presente
Ata de estará
Registro
de Preços
estimado
em R$
________
compromisso,
sempre
que
por
ela
for
exigido,
na
quantidade
pretendida
e
dentro
das
especificações
referidas
no
(__________), de acordo com a proposta vencedora.
anexo I deste instrumento.
3.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a dele se utilizar, facultada a
realização
licitação
específica
ou DE
a contratação
CLÁUSULAde
QUINTA
- DAS
CONDIÇÕES
PAGAMENTO direta para a aquisição pretendida nas hipóteses
previstas
na efeitos
Lei, assegurando-se
ao beneficiário
do aregistro
preferência de fornecimento deve
em
5.1 - Para
de recebimento definitivo
do objeto
empresa aCOMPROMISSÁRIA/CONTRATADA
igualdade
denota
condições.
apresentar
fiscal/fatura do fornecimento, em uma única via, emitida e entregue ao setor responsável pela
fiscalização da ATA com a finalidade de subsidiar a liquidação e o pagamento.
5.2 - A Prefeitura
Municipal
de Itarana realizará
o pagamento
no prazo
20 (vinte) dias corridos, contado do
CLÁUSULA
QUARTA
- DA VIGÊNCIA
DA ATA
DE REGISTRO
DEde
PREÇOS
recebimento
definitivo
do
material
e
da
apresentação
do
documento
fiscal
correspondente.
4.1 - O início da vigência dar-se-á a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do seu
5.3 - Nenhum pagamento será efetuado a empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA enquanto pendente de
extrato no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - DOM/ES liquidação qualquer obrigação constante a ATA, erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
<https://diariomunicipales.org.br/>,
até
o diaa31
de dezembro
2021.
pertinentes à licitação, sem que isso gere
direito
reajustamento
de de
preços
ou correção monetária ou qualquer
4.2
Durante
o
prazo
de
validade
deste
compromisso,
vigorará
a
ata
de registro de preços a ele
outro ônus para a Prefeitura Municipal de Itarana.
integrante,
período noserá
qualrealizado
o Compromissário
estarácreditada
obrigadonafornecer
para o Município
5.4 - O pagamento
por meio deFornecedor
ordem bancária,
conta corrente
da empresa
COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA.
o objeto
deste compromisso, sempre que por ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das
5.5 - Nenhum referidas
pagamento
efetuado
a ainstrumento.
empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA caso exista pendência
especificações
noserá
anexo
I deste
quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à
Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a certidão negativa de
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
falência ou concordata.
5.1
- Para
efeitos de recebimento
definitivo
do objeto a empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA
5.5.1
- O descumprimento,
pela empresa
COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA,
do estabelecido no item 5.5, não lhe
deve
apresentar
nota
fiscal/fatura
do
fornecimento,
em uma única via, emitida e entregue ao setor
gera direito a alteração de preços ou compensação financeira.
responsável
pela fiscalização
ATA com
a finalidade
de subsidiar
a liquidação
e oampla
pagamento.
5.6 - A Prefeitura
Municipal dedaItarana,
observados
os princípios
do contraditório
e da
defesa, poderá
deduzir,
cautelar
ou
definitivamente,
do
montante
a
pagar
a
a
empresa
COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA,
os
5.2 - A Prefeitura Municipal de Itarana realizará o pagamento no prazo de 20 (vinte) dias corridos,
valores
correspondentes
a
multas,
ressarcimentos
ou
indenizações
devidas
pela
empresa
contado do recebimento definitivo do material e da apresentação do documento fiscal
COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA, nos termos desta ata de registro de preços.
correspondente.
5.7 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de credenciamento e
5.3 - Nenhum pagamento será efetuado a empresa COMPROMISSÁRIA/CONTRATADA enquanto
acolhidos nos documentos de habilitação do pregão em epígrafe.
pendente
de liquidação
qualquer
obrigação
constante
a ATA,
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das penalidades cabíveis;
qualidade, obedecendo rigorosamente aos itinerários e horários estabelecidos pelo requisitante;
e) A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
apenas recebimento provisório;
f) Caso insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se
consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o produto em questão, será
rejeitado, devendo ser substituído e reapresentado, quando se realizarão novamente as verificações;
g) Caso a substituição não ocorra no prazo estipulado ou o novo produto também seja rejeitado,
estará a empresa vencedora incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades;
h) Os custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusivamente à conta da empresa
vencedora;
i) Recebidos os materiais, se a qualquer tempo durante sua utilização normal, vier a se constatar
discrepância com as especificações, proceder-se-á a substituição dos mesmos;
j) Em caso de não entrega dos produtos dentro do prazo estabelecido, estará caracterizada a não
aceitação, por parte da empresa vencedora. Nesta hipótese, é facultado ao Município aplicar as
sanções previstas em Lei, bem como convocar os licitantes remanescentes, com observância da
ordem de classificação;
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k) Ficará sob a responsabilidade da empresa vencedora a entrega e o descarregamento dos
produtos, devendo o mesmo providenciar mão de obra para a entrega dos mesmos;
l) Ficam os licitantes vencedores obrigados a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto da aquisição em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;
m) O recebimento definitivo ocorrerá após verificação da quantidade e qualidade do material e
consequentemente aceitação;
n) Será exigido dos licitantes vencedores, padrão de qualidade de primeira linha, sujeitando-se a
devolução dos produtos que não atenderem ao solicitado;
o) As Secretarias solicitantes reservam-se ao direito de não receber os produtos em desacordo com
as especificações descritas em anexo, podendo cancelar o contrato e aplicar o dispositivo no art. 24,
inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 - A EMPRESA COMPROMISSÁRIA OBRIGAR-SE-Á:
a) Fornecer o objeto, estritamente de acordo com as especificações descritas no Anexo VIII, bem
como nos prazos e quantitativos estabelecidos pela unidade requisitante;
b)
Fornecer o objeto dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com assiduidade e pontualidade,
garantia e qualidade, obedecendo rigorosamente aos itinerários e horários estabelecidos pelo
requisitante;
c)
Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou CONTRATANTE através dos Fiscais/Gestores da
Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, por escrito, e antes da comunicação pela administração da
necessidade do serviço, existência e/ou ocorrência de fato superveniente que prejudique e/ou
impossibilitem o cumprimento das responsabilidades assumidas;
d)
Apresentar os documentos de cobrança inclusive nota(s) fiscal(is) com a descrição completa
do objeto.
e)
Assumir total responsabilidade por danos causados ao Município de Itarana ou terceiros
decorrentes dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruição parcial ou
total, isentando o Município de Itarana de todas as reclamações, sejam resultantes de atos de seus
prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas para
execução/fornecimento do objeto;
f)
Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência
direta ou indireta da prestação do serviço, isentando o Município de Itarana de qualquer
responsabilidade;
g)
Acatar as determinações referentes à rigorosa observância das normas técnicas e de
segurança na execução dos serviços.
h)
Responsabilizar-se por todos os direitos dos seus empregados, trabalhistas (13º salário,
férias, FGTS, aviso prévio, entre outros), Previdenciários e qualquer tributo que seja devido em
decorrência direta ou indireta do contrato, isentando o Município de Itarana de qualquer
responsabilidade, como estabelece o art. 71 da Lei nº 8.666/93 e alterações;
i)
Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7 º da CF/88, de acordo com a lei n.º
9854/99, (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze
anos).
j)
Os objetos deverão ser entregues embalados e/ou lacrados, de forma a não serem
danificados durante a operação de transporte, do descarregamento no local da entrega, e deverá
observar o empilhamento máximo indicado nas caixas pela fabricante;
k)
Não serão aceitos produtos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com
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risco comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na lei federal nº.
6.437/77 e crime, previsto no código penal, a ser apurado na forma da lei;
l)
Serão recusados os objetos licitados que não atenderem as especificações constantes e/ou
que não esteja adequado para o uso. A empresa contratada ficará obrigada a trocar, no prazo
máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, o material que vier a ser recusado, sem nenhum custo
adicional para a CONTRATANTE;
m) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.
8.2 - O ÓRGÃO GERENCIADOR OBRIGAR-SE-A:
a) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução da Ata de
Registro de Preços;
b) Controlar os Saldos das Atas de Registro de Preços por órgãos participantes;
c) Consultar o COMPROMISSÁRIO antes da emissão do respectivo Empenho e Autorização de
Fornecimento - AF quanto à disponibilidade do fornecimento;
d) Proceder à abertura de processo com vistas à aplicação de penalidades quando a infração for
relativa a descumprimento que afeta a toda a Ata de Registro de Preços;
e) Instruir e se manifestar nos processos de penalidade, quando solicitado pelo órgão competente
quanto à conduta da empresa Compromissária em relação à Ata de Registro de Preços, sugerindo
ainda a penalidade a ser aplicada após análise.
8.3 - O GESTOR/FISCAL - ÓRGÃO REQUISITANTE OBRIGAR-SE-A:
a) Providenciar a abertura de processo de aquisição e/ou contratação ao verificar a necessidade,
sempre com prévia antecedência à sua utilização, visando a não paralisação da execução do objeto
licitado;
b) Proceder consulta da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa compromissária
fornecedora;
c) Verificar a existência de recursos financeiros para custear a prestação de serviço/fornecimento;
d) Providenciar as inspeções, com vistas ao cumprimento dos serviços prestados pela empresa
compromissária;
e) Atestar os serviços/fornecimento efetivamente prestados de acordo com as cláusulas constantes
da Ata de Registro de Preços do qual este faz parte integrante;
f) Efetuar os pagamentos devidos a empresa compromissária, na forma estabelecida na Ata de
Registro de Preços;
g) Notificar a empresa COMPROMISSÁRIA quando da verificação de ocorrências, erros, falhas,
atrasos, concedendo prazo para correção das pendências;
h) Proceder à abertura de processo solicitando a aplicação de penalidade e encaminhar à
Procuradoria, quando a ocorrência referir-se ao fornecimento/contratação de sua Unidade Gestora /
Secretaria requisitante.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a
Prefeitura Municipal de Itarana/ES, poderão ser aplicadas as seguintes sanções administrativas à
empresa COMPROMISSÁRIA:
a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos, que não gerem prejuízo para a Prefeitura
Municipal de Itarana\ES;
b) multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso;
c) multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento das cláusulas deste instrumento;
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d) suspensão para contratar com a Administração Municipal;
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública.
§ 1º - Antes da aplicação de qualquer das sanções, a empresa COMPROMISSÁRIA será advertida
devendo apresentar defesa em 05(cinco) dias úteis.
a) A empresa COMPROMISSÁRIA, durante a execução desta ata de registro de preços, somente poderá
receber 03 (três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento deste instrumento,
com a aplicação das sanções cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido este
instrumento mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.
b) A advertência, quando seguida de justificativa aceita pela Administração, não será computada para
o fim previsto na letra "a" deste parágrafo.
c) A advertência, quando não seguida de justificativa aceita pela Administração, dará ensejo à
aplicação das sanções das letras "b" e "e" do caput.
§ 2º - As multas previstas nas letras "b" e "c" do subitem 9.1 poderão ser aplicadas em conjunto e
poderão ser acumuladas com uma das sanções previstas nas letras "d" e "e", do caput (subitem 9.1).
a) A multa moratória será calculada do momento em que ocorrer o fato gerador e não da advertência,
estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido este instrumento e aplicada,
também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, antes de
atingido o pré-falado limite, rescindir esta ATA em razão do atraso.
§ 3º - As multas serão calculadas pelo valor total desta ATA, devidamente atualizadas nos termos das
cláusulas do ajuste.
§ 4º - Se o descumprimento deste instrumento gerar consequências graves, a Administração, poderá,
além de rescindir a Ata de Registro de Preços, aplicar uma das sanções previstas na letra "d" ou "e" do
caput desta cláusula.
§ 5º - Se os danos restringirem-se à Administração, será aplicada a sanção de suspensão pelo prazo
de, no máximo, 02 (dois) anos.
§ 6º - Se puderem atingir a Administração Municipal como um todo, será aplicada a sanção de
Declaração de Inidoneidade.
§ 7º - A dosagem da sanção e a dimensão do dano serão identificadas pela Secretaria solicitante.
§ 8º - Quando declarada a Inidoneidade da empresa COMPROMISSÁRIA, o Secretário submeterá sua
decisão à Procuradoria Municipal a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração
Pública Municipal.
§ 9º - Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para
contratar com a Administração pelo prazo máximo de lei.
§ 10º - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a sanção de suspensão, acima tratadas, 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 virtudes de atos
já praticados.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1 - A empresa Compromissária fornecedora terá o registro de seu preço cancelado na Ata pela
Administração, por intermédio de processo administrativo específico, nas seguintes hipóteses:
a) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
b) Não assinar o contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento
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equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
d) por inexecução total ou parcial da Ata/Contrato ou instrumento equivalente, decorrente do
registro de preços;
e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº
10.520/2002.
10.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "d" do subitem
10.1, será formalizado por decisão da autoridade competente do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sendo dada a devida publicidade por meio do veículo de imprensa
oficial do município.
10.3 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor, desde que ocorra antes da consulta de disponibilidade por parte da
Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
11.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses que devidamente comprovadas, de ocorrência de situação
prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados
no mercado.
11.2 - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da
Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.
11.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados no mercado.
11.3.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
11.3.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
11.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
11.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
11.4.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
11.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do
item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REGISTRO DE PREÇOS
12.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao fornecedor registrado na Ata de RP preferência para contratação
em igualdade de condições, caso o valor obtido no certame seja igual ou superior àqueles
registrados.
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12.2 - Durante a validade da Ata de RP, a contratação com os fornecedores registrados será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no artigo 62 da Lei nº.
8.666/1993.
12.3 - Nos preços registrados deverão estar inclusos todas as despesas e custos, como mão de obra,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da
licitação;
12.4 - Na execução do objeto ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 - Em atendimento ao Decreto Municipal n° 690 de 25 de janeiro de 2016, fica excluída adesão à
Ata de Registro de Preços de que trata este pregão, para todo órgão ou entidade não integrante da
Administração Pública Municipal de Itarana/ES, Direta e Indireta.
13.2 - Em atendimento ao Decreto Municipal n° 690 de 25 de janeiro de 2016, em casos
excepcionais, desde que devidamente justificada e comprovada a vantagem, a ata de registro de
preços, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e anuência do órgão
gerenciador.
13.3 - Os órgãos e entidades da administração pública municipal que não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
13.4 - Caberá ao compromissário beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução dos serviços decorrente de adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.5 - As adesões a que se refere este pregão não poderão exceder ao acréscimo de cem por cento
dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços, independente da quantidade de
órgãos aderentes.
13.6 - Fica vedada a concessão de nova adesão a uma mesma ata de registro de preços por órgão
não participante, já beneficiado anteriormente.
13.7 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a execução
do objeto ou contratação solicitada em até sessenta dias, observado o prazo de vigência da ata.
13.8 - Compete ao órgão não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
COMPROMISSÁRIO das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
14.1 - A presente Ata de Registro de Preços será publicada, conforme Lei Municipal nº. 1115/2014, no
Diário
Oficial
dos
Municípios
do
Espírito
Santo
DOM/ES,
através
do
site
www.diariomunicipal.es.gov.br dando-se cumprimento ao disposto no art. 111 da Lei Orgânica
Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. - Fica eleito o foro da cidade de Itarana/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste
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Registro de Preços e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.2 - Assinam o presente instrumento acompanhado das testemunhas abaixo para que surta seus
legais efeitos.
Itarana/ES, ______ de ____________ de 2021.

____________________________________________________
MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patricio
Prefeito Municipal

______________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ITARANA/ES
Sra. Vanessa Arrivabene
Secretária Municipal de Saúde

___________________________________________________
ÓRGÃO GERENCIADOR
Sra. Roselene Monteiro Zanetti
Secretária Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

COMPROMISSÁRIA:____________________________________________
EMPRESA VENCEDORA
Sr. Xxxxxxxxx

Testemunhas:_________________________________________________
__________________________________________________
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° ______/2021
CONTRATO N° ______/2021
PREGÃO PRESENCIAL
PRESENCIAL NºNº
008/2021
PREGÃO
008/2021
Processos n.os
000494/2021-SEMUS e 000554/2021-SEMED.
os
Processos n. 000494/2021-SEMUS e 000554/2021-SEMED.
O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Elias Estevão Colnago,
O nº
MUNICÍPIO
DECEP
ITARANA/ES,
pessoa
direito
público interno,
comato
sede
à Rua Elias
65, Itarana/ES,
29.620-000, inscrito
no jurídica
CNPJ sobde
o nº
27.104.363/0001-23,
neste
representado
por
Estevão
Colnago, nº
65, Itarana/ES,
CEP 29.620-000,
inscrito
no CNPJ
sob
o nº 27.104.363/0001seu Excelentíssimo
Prefeito
Municipal, Senhor
Vander Patrício,
brasileiro,
casado,
residente
na Rua Valentin De
Martin,
Centro, Itarana/ES,
CEP:
29.620-000, portador
CPF n° Senhor
096.803.847-64
RG n°
23,
neste 409,
ato representado
por seu
Excelentíssimo
Prefeito do
Municipal,
Vander e
Patrício,
1.858.186-SSP/ES,
MUNICIPAL
SAÚDE,De
pessoa
jurídica
de Centro,
direito público
interno, CEP:
inscrito
no CNPJ sob
brasileiro,
casado, FUNDO
residente
na Rua DE
Valentin
Martin,
409,
Itarana/ES,
29.620-000,
o nº. 14.492.062/0001-72,
com sedee àRGPraça
Ana Mattos, s/n°, FUNDO
Centro, Itarana/ES,
CEPDE
29.620-000,
portador
do CPF n° 096.803.847-64
n° 1.858.186-SSP/ES,
MUNICIPAL
SAÚDE,
representado neste ato pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora Vanessa Arrivabene, brasileira, residente à
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.492.062/0001-72, com sede à
Rua Jerônimo Monteiro, nº 01, Centro, Itarana/ES, portadora do CPF n° 030.987.947-71 e CI n° 1.132.933/ES,
Praça
Ana Mattos,
s/n°, CONTRATANTE
Centro, Itarana/ES,
representado nesteCNPJ
ato pela
Secretária
doravante
denominado
e, de CEP
outro29.620-000,
lado, a empresa____________,
nº __________,
Municipal
de Saúde,
Senhora Vanessa
brasileira,
residente à Rua
estabelecida
na ________________,
nesteArrivabene,
ato representada
por ____________,
CPF Jerônimo
nº __ e CIMonteiro,
nº ____
nºdoravante
01, Centro,
Itarana/ES,
portadoraresolvem
do CPFfirmar
n° 030.987.947-71
e CI
n° 1.132.933/ES,
doravante
denominada
CONTRATADA,
o presente contrato
conforme
Processos e Pregão
supra
referidos, tudo
de acordo com e,
a Lei
10.520/2002,
a Lei nº 8.666/1993,
que se regerá
denominado
CONTRATANTE
de nº
outro
lado, a subsidiariamente
empresa____________,
CNPJ Nº __________,
mediante as na
Cláusulas
e condições que subseguem:
estabelecida
________________,
neste ato representada por ____________, CPF nº __ e CI nº
____ doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato conforme Processos
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
e Pregão supra referidos, tudo de acordo com a Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente a Lei nº
1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de de fraldas descartáveis, de acordo com as
8.666/1993,
que
se regerá mediante
asno
Cláusulas
e condições
que subseguem:
especificações
e quantitativos
constantes
Anexo I deste
CONTRATO.
CLÁUSULA
PRIMEIRA
- DO OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA
- VINCULAÇÃO
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
2.1
- O presente
contrato
subordina-se
às legislações
supracitadas,
comodescartáveis,
a todos os atos
do
1.1
- Constitui
objeto
do presente
instrumento
a aquisição
de debem
fraldas
deconstantes
acordo com
processo
administrativo
já
referenciado,
inclusive
a
Proposta
de
Preços
formulada
pela
própria
contratada
que
as especificações e quantitativos constantes no Anexo I deste CONTRATO.
passam a fazer parte integrante deste contrato como se transcrito estivesse para todos os fins de direito.
CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
2.1
presente
subordina-se
às legislações
supracitadas,
bem como
a todos
atos
3.1- - O
O valor
global contrato
do presente
contrato é estimado
em R$ ________
(__________),
de acordo
com a os
proposta
constantes
administrativo já referenciado, inclusive a Proposta de Preços formulada pela
vencedora,do
oraprocesso
Contratada.
própria
contratada
que passam
fazer parte
deste econtrato
se transcrito
estivesse
3.2 - No
preço contratado
estão ainclusos
todos integrante
os custos diretos
indiretos como
inerentes
ao fornecimento
dos
materiais
taisfins
como,
despesas administrativas, salários, contribuições sociais, embalagens, transportes, cargas,
para
todos os
de direito.
descargas, seguros, impostos, bem como quaisquer outros tributos de natureza fiscal, parafiscal, nacional ou
internacional,
observadas- com
as condições estabelecidas neste CONTRATO.
CLÁUSULA
TERCEIRA
DO PREÇO
3.1 - O valor global do presente contrato é estimado em R$ ________ (__________), de acordo com
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
a proposta
vencedora,
ora Contratada.
4.1 - O início
de vigência
da presente contratação dar-se-á a partir do primeiro dia útil subsequente ao da
3.2
- No preço
contratado
estão oficial,
inclusos
todos os
diretos do
e ano
indiretos
publicação
do seu extrato
na imprensa
encerrando-se
emcustos
31 de dezembro
corrente.inerentes ao
fornecimento dos materiais tais como, despesas administrativas, salários, contribuições sociais,
CLÁUSULA QUINTA
- DAS CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO
embalagens,
transportes,
cargas, descargas,
seguros, impostos, bem como quaisquer outros tributos
5.1
Os
pagamentos
serão
efetuados
após
entrega
definitiva observadas
do objeto e mediante
fornecimento
à Prefeitura
de natureza fiscal, parafiscal, nacional ou internacional,
com as ocondições
estabelecidas
Municipal
de
Itarana/ES
de
nota
fiscal,
bem
como
os
documentos
de
regularidades
fiscais
e
tributárias
exigidas
neste CONTRATO.
para a habilitação no procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão
encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a respectiva
CLÁUSULA
QUARTA - DA VIGÊNCIA
apresentação.
4.1
- O -início
de vigência
presente contratação
a partir
primeiro por
dia útil
5.1.1
O pagamento
ficada
condicionado
à prova de dar-se-á
regularidade
fiscal do
e tributária
partesubsequente
da empresa
aovencedora.
da publicação do seu extrato na imprensa oficial, encerrando-se em 31 de dezembro do ano
5.1.2 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de credenciamento e
corrente.
acolhidos nos documentos de habilitação.
5.2 - Havendo
erro na
apresentação
da NotaDE
Fiscal/Fatura
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
CLÁUSULA
QUINTA
- DAS
CONDIÇÕES
PAGAMENTO
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
5.1 - Os pagamentos serão efetuados após entrega definitiva do objeto e mediante o fornecimento à
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
Prefeitura
Municipal
de Itarana/ES
de nota qualquer
fiscal, bem
documentos de
da regularização
da situação,
não acarretando
ônuscomo
para os
a Contratante.
5.3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
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regularidades
registradas nofiscais
Pregão,edeverá
tributárias
ser comunicado
exigidas apara
Prefeitura
a habilitação
Municipal de
no Itarana/ES,
procedimento
mediante
licitatório.
documentação
Estes
própria,
para
apreciação
da
autoridade
competente.
documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento
- A Contratante
não dias
se responsabilizará
qualquer despesa
que venha a ser efetuada pela Contratada, que
no5.4
prazo
de 20 (vinte)
corridos apóspor
a respectiva
apresentação.
porventura não tenha sido acordada no contrato.
5.1.1 - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal e tributária por parte da
5.5 - A Prefeitura Municipal de Itarana/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe
empresa
vencedora.
forem devidos
pela empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
5.1.2
A nota
fiscal deverá
contera o
mesmo
CNPJ
e razão
social condições
apresentados
nanoetapa
5.6 - -Para
a efetivação
do pagamento
licitante
deverá
manter
as mesmas
previstas
edital de
do
credenciamento
acolhidos
habilitação.
pregão presenciale em
epígrafe,nos
no documentos
que concerne ade
proposta
de preço e a habilitação.
5.7-- Havendo
É vedada a erro
antecipação
de quaisquer da
pagamentos
sem o cumprimento
dasdocumentos
condições estabelecidas
neste
5.2
na apresentação
Nota Fiscal/Fatura
ou dos
pertinentes
à
contrato.
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
6.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta das seguintes dotações
ônus
para a Contratante.
orçamentárias:
5.3
Qualquer
alteração feita no contrato social, ato
constitutivo ou estatuto que modifique as
a) Dotação
Orçamentária:____________________________
- (Descrição)
informações
no Pregão, deverá ser comunicado
Elemento de registradas
Despesa:___________________________
- (Descrição) a Prefeitura Municipal de Itarana/ES,
Ficha:______________
/ Fonte:_______________
/ Ano:_____________.
mediante
documentação
própria, para apreciação
da autoridade competente.
5.4 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CLÁUSULA SÉTIMA
- DAS CONDIÇÕES
DE sido
RECEBIMENTO
Contratada,
que porventura
não tenha
acordada DO
no OBJETO
contrato.
7.1 - O objeto deverá ser entregue parceladamente, conforme a necessidade de cada secretaria requerente, em
5.5 - A Prefeitura Municipal de Itarana/ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a
até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta
qualquer
título lhe forem devidos pela empresa contratada, em decorrência de descumprimento de
Prefeitura.
suas
obrigações.
7.1.1 - Se a ordem de fornecimento for emitida com endereço de alguma secretaria solicitante, a CONTRATADA
5.6
- Para
a efetivação
a licitante
deverá
manter as mesmas
condições
deverá
efetuar
a entregado
no pagamento
endereço indicado
da ordem
de fornecimento
emitida pelo
Setor de previstas
Compras, enoa
SECRETARIA
SOLICITANTE
deverá
solicitar
a
presença
da
pessoa
responsável
pelo
almoxarifado
da Prefeitura
edital do pregão presencial em epígrafe, no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
Municipal
de
Itarana/ES,
para
acompanhamento
e
recebimento
do
objeto.
5.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições
7.2 - As fraldas
descartáveis
estabelecidas
neste
contrato.deverão ter validade mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega. Este
prazo de validade representa o período em que o fabricante garante e se responsabiliza pela qualidade e eficácia
do produto.
CLÁUSULA
SEXTA -se DOS
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
7.3 - O recebimento
efetivará
nos seguintes
termos:
6.1
As
despesas
decorrentes
da
execução
deste da
Contrato
correrão
conta das
dotações
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação
conformidade
dos à
materiais
com seguintes
a especificação;
orçamentárias:
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação pelo
competente;
a)setor
Dotação
Orçamentária:____________________________ - (Descrição)
c)
A
empresa
vencedora obriga-se a fornecer o objeto de acordo
estritamente com as especificações descritas
Elemento de Despesa:___________________________
- (Descrição)
no
objeto,
sendo
de
sua
inteira
responsabilidade
a
substituição
dos
mesmos quando constatado não estar em
Ficha:______________ / Fonte:_______________ / Ano:_____________.
conformidade com as referidas especificações;
d) Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, o material será devolvido, ficando a retirada do material e
CLÁUSULA
SÉTIMA -por
DAS
CONDIÇÕES
DE RECEBIMENTO
DOdaOBJETO
o custo do transporte
conta
da empresa fornecedora,
sem prejuízo
aplicação das penalidades cabíveis;
7.1
O
objeto
deverá
ser
entregue
parceladamente,
conforme
a necessidade
de cada
secretaria
e) A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento
de transporte
implica
apenas
requerente,
em
até
05
(cinco)
dias
úteis
do
recebimento
da
Ordem
de
Fornecimento
emitida
recebimento provisório;
f) Caso
insatisfatórias
as desta
verificações
acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão as
pelo
Setor
de Compras
Prefeitura.
desconformidades
com
as
especificações.
Nesta
hipótese,
produto em
rejeitado,
devendo ser
7.1.1 - Se a ordem de fornecimento for
emitida
comoendereço
dequestão,
alguma será
secretaria
solicitante,
a
substituído
e
reapresentado,
quando
se
realizarão
novamente
as
verificações;
CONTRATADA deverá efetuar a entrega no endereço indicado da ordem de fornecimento emitida pelo
g) Caso a substituição não ocorra no prazo estipulado ou o novo produto também seja rejeitado, estará a
Setor de Compras, e a SECRETARIA SOLICITANTE deverá solicitar a presença da pessoa responsável
empresa vencedora incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades;
pelo
almoxarifado
da Prefeitura
Municipal
decorrerão
Itarana/ES,
para acompanhamento
e vencedora;
recebimento do
h) Os
custos da substituição
do produto
rejeitado
exclusivamente
à conta da empresa
objeto.
i) Recebidos os materiais, se a qualquer tempo durante sua utilização normal, vier a se constatar discrepância
7.2
- As
fraldas descartáveis
deverão
ter validade
mínima de 01 (um) ano a contar da data
com
as especificações,
proceder-se-á
a substituição
dos mesmos;
caso de Este
não entrega
dentro
do prazo oestabelecido,
estará
caracterizada
a nãogarante
aceitação,
daj) Em
entrega.
prazo dos
de produtos
validade
representa
período em
que
o fabricante
e por
se
parte
da
empresa
vencedora.
Nesta
hipótese,
é
facultado
ao
Município
aplicar
as
sanções
previstas
em
Lei,
bem
responsabiliza pela qualidade e eficácia do produto.
como
os licitantes
remanescentes,
com observância
7.3
- O convocar
recebimento
se efetivará
nos seguintes
termos: da ordem de classificação;
k) Ficará sob a responsabilidade da empresa vencedora a entrega e o descarregamento dos produtos, devendo o
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a
mesmo providenciar mão de obra para a entrega dos mesmos;
especificação;
l) Ficam os licitantes vencedores obrigados a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, no todo
b)ouDefinitivamente,
a verificação
qualidade
e quantidade
dos materiais e consequente
em parte, o objeto após
da aquisição
em que seda
verificarem
vícios,
defeitos ou incorreções;
aceitação
m) O recebimento
pelo setor competente;
definitivo ocorrerá após verificação da quantidade e qualidade do material e
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c)consequentemente
A empresa vencedora
aceitação;
obriga-se a fornecer o objeto de acordo estritamente com as especificações
n)
Será
exigido
dos
licitantes
padrão responsabilidade
de qualidade de primeira
linha, sujeitando-se
a devolução
dos
descritas no objeto, sendovencedores,
de sua inteira
a substituição
dos mesmos
quando
produtos
que
não
atenderem
ao
solicitado;
constatado não estar em conformidade com as referidas especificações;
o) As Secretarias solicitantes reservam-se ao direito de não receber os produtos em desacordo com as
d) Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, o material será devolvido, ficando a retirada
especificações descritas em anexo, podendo cancelar o contrato e aplicar o dispositivo no art. 24, inciso XI da Lei
doFederal
material
e o custo do transporte por conta da empresa fornecedora, sem prejuízo da aplicação
nº 8.666/93.
das penalidades cabíveis;
e)CLÁUSULA
A simples
assinatura
de servidorDAS
em PARTES
canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
OITAVA
- DAS OBRIGAÇÕES
8.1- São
Obrigações do
Contratante:
apenas
recebimento
provisório;
Efetuarinsatisfatórias
o pagamento dasasnotas
fiscais, conforme
cláusula
quinta deste
f)a)Caso
verificações
acima,
lavrar-se-á
um contrato.
Termo de Recusa, no qual se
b)
Pagar
o
preço
estabelecido,
de
acordo
com
o
preço
e
condições
estipuladas
em osua
proposta
dequestão,
preços. será
consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
produto
em
c) Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto desta licitação
rejeitado, devendo ser substituído e reapresentado, quando se realizarão novamente as verificações;
dentro das especificações técnicas recomendadas;
g)d)Caso
a asubstituição
não ocorra
no com
prazo
ou documento;
o novo produto também seja rejeitado,
Atestar
execução do objeto
de acordo
as estipulado
cláusulas deste
estará
a
empresa
vencedora
incorrendo
em
atraso
na
entrega,
sujeita à aplicação de penalidades;
e) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com o contrato;
h)f) Os
custos
da substituição
do produto rejeitado correrão exclusivamente à conta da empresa
Fiscalizar
a execução
do contrato.
8.2 - São Obrigações da Contratada:
vencedora;
Assumir a os
responsabilidade
execução do
objeto
de acordo
o previsto
nas especificações
solicitadas
i) a)Recebidos
materiais, sepela
a qualquer
tempo
durante
suacom
utilização
normal,
vier a se constatar
na
proposta,
bem
como
naqueles
trazidos
pelo
Pregão
Presencial
em
epígrafe;
discrepância com as especificações, proceder-se-á a substituição dos mesmos;
b) Apresentar os documentos de cobrança inclusive nota (s) fiscal (is) com a descrição completa dos serviços;
j) Em caso de não entrega dos produtos dentro do prazo estabelecido, estará caracterizada a não
c) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados,
aceitação,
parte de
da todo
empresa
vencedora.
Nesta
hipótese,
é facultado
ao ou
Município
aplicar
as
bem como por
pagamento
e qualquer
tributo que
seja devido
em decorrência
direta
indireta do
contrato,
sanções
previstas
em
Lei,
bem
como
convocar
os
licitantes
remanescentes,
com
observância
da
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, como estabelece o art. 71 da Lei nº 8.666/93 e
ordem
de classificação;
alterações;
d)
Efetuar
a entrega
do objeto em perfeitas
condições,vencedora
conforme especificações,
e local constantes neste
k) Ficará sob
a responsabilidade
da empresa
a entrega eprazo
o descarregamento
dos
contrato,
dentro
do
prazo
máximo
estabelecido
no
item
VII
deste
contrato,
após
o
recebimento
da ordem de
produtos, devendo o mesmo providenciar mão de obra para a entrega dos mesmos;
acompanhado
da respectiva
nota fiscal,
na qual corrigir,
constarãosubstituir
as indicações
l) fornecimento,
Ficam os licitantes
vencedores
obrigados
a reparar,
ou referentes
remover, à:
àsmarca,
suas
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
expensas, no todo ou em parte, o objeto da aquisição em que se verificarem vícios, defeitos ou
e) Serão recusados os objetos licitados que não atenderem as especificações constantes no anexo I deste
incorreções;
contrao e/ou que não esteja adequado para o uso. A empresa contratada ficará obrigada a trocar,
m)
O recebimento
definitivo
ocorrerá
após verificação
quantidade
e qualidade
do material e
imediatamente,
o material
que vier
a ser recusado,
sem nenhumda
custo
adicional para
a CONTRATANTE;
consequentemente
aceitação;
f) Os objetos deverão ser entregues embalados e/ou lacrados, de forma a não serem danificados durante a
de transporte,
do descarregamento
local dadeentrega,
e deverá
observar linha,
o empilhamento
máximo
n)operação
Será exigido
dos licitantes
vencedores,nopadrão
qualidade
de primeira
sujeitando-se
a
indicado
nas
caixas
pela
fabricante;
devolução dos produtos que não atenderem ao solicitado;
Comunicar
à Contratante,
no reservam-se
prazo máximo ao
de 24
(vintede
e quatro)
horas que
antecede aem
data
da entrega,
os
o)g)As
Secretarias
solicitantes
direito
não receber
os produtos
desacordo
com
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
as especificações descritas em anexo, podendo cancelar o contrato e aplicar o dispositivo no art. 24,
h) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos materiais ou pessoais
inciso
XI da
Federal
nº 8.666/93.
causados
porLei
seus
empregados
ou prepostos, ao CONTRATANTE ou a terceiros;

i) Responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
CLÁUSULA
OITAVA
DAS
OBRIGAÇÕES
DAS
PARTES
subordinados,
e ainda, -por
quaisquer
prejuízos que
sejam
causados à CONTRATANTE ou a terceiros;
j)
Manter,
durante
toda
a
execução
do
Contrato,
em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
8.1- São Obrigações do Contratante:
depagamento
habilitação edas
qualificação
exigidasconforme
na licitação,
conforme
dispõe
o inciso
XIII, do artigo 55, da Lei Nº
a)condições
Efetuar o
notas fiscais,
cláusula
quinta
deste
contrato.
8.666/93
e
alterações;
b) Pagar o preço estabelecido, de acordo com o preço e condições estipuladas em sua proposta de
k)-Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste contrato, de tudo dando ciência ao CONTRATANTE,
preços.
respondendo integralmente pela sua omissão.
c)l) Oferecer
informações
necessárias
para
que a contratada
possa fornecer
o objeto
destaà
Não serãotodas
aceitosas
produtos
suspeitos
de alteração,
adulteração,
fraude ou falsificação
com risco
comprovado
licitação
dentro
das
especificações
técnicas
recomendadas;
saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na lei federal nº. 6.437/77 e crime, previsto no
d)código
Atestar
a execução
do objeto
de da
acordo
penal,
a ser apurado
na forma
lei; com as cláusulas deste documento;
e) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com o contrato;
- DAS SANÇÕES
f)CLÁUSULA
FiscalizarNONA
a execução
do contrato.
9.1
No
caso
de
atraso
ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Prefeitura
8.2 - São Obrigações
dainjustificado
Contratada:
Municipal de Itarana/ES, doravante denominado CONTRATANTE, poderão ser aplicadas as seguintes sanções
a) Assumir a responsabilidade pela execução do objeto de acordo com o previsto nas especificações
administrativas à CONTRATADA:
solicitadas
na proposta,
como naqueles
trazidos que
pelonão
Pregão
ema Prefeitura Municipal de
a) Advertência,
nos casos bem
de pequenos
descumprimentos,
geremPresencial
prejuízo para
Itarana\ES;
b) multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso;
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epígrafe;
c) multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
suspensão para
contratar comde
a Administração
Municipal;
b)d)
Apresentar
os documentos
cobrança inclusive
nota (s) fiscal (is) com a descrição completa dos
e)
declaração
de
inidoneidade
para
contratar
com
a Administração Pública.
serviços;
§ 1º - Antes da aplicação de qualquer das sanções, a CONTRATADA será advertida devendo apresentar defesa
c) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não
em 05(cinco) dias úteis.
mencionados,
bem como
de Contrato,
todo e qualquer
tributoreceber
que seja
devido
em decorrência
a) A CONTRATADA,
durantepagamento
a execução do
somente poderá
03 (três)
advertências,
quando,
direta
indireta
do o contrato,
isentando
o CONTRATANTE
de das
qualquer
como
então,ouserá
declarado
descumprimento
do Contrato,
com a aplicação
sançõesresponsabilidade,
cabíveis. A Administração,
estabelece
o art.considerar
71 da Lei
nº 8.666/93
e alterações;
porém, poderá
rescindido
o Contrato
mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.
A advertência,
quando
pela Administração,
não será computada
para
fim
d)b)Efetuar
a entrega
do seguida
objeto de
emjustificativa
perfeitasaceita
condições,
conforme especificações,
prazo
e o
local
previsto
na
letra
"a"
deste
parágrafo.
constantes neste contrato, dentro do prazo máximo estabelecido no item VII deste contrato, após o
c) A advertência,
quando
seguida de justificativa
aceitada
pela
Administração,
ensejo
à aplicação
das
recebimento
da ordem
denão
fornecimento,
acompanhado
respectiva
nota dará
fiscal,
na qual
constarão
sanções das letras "b" e "e" do caput.
as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
§ 2º - As multas previstas nas letras "b" e "c" do subitem 9.1 poderão ser aplicadas em conjunto e poderão ser
e) acumuladas
Serão recusados
objetos
especificações
com umaosdas
sançõeslicitados
previstasque
nas não
letrasatenderem
"d" e "e", doas
caput
(subitem 9.1).constantes no anexo I
deste
contrao
e/ou
que
não
esteja
adequado
para
o
uso.
A
empresa
contratada
ficará obrigada
a
a) A multa moratória será calculada do momento em que ocorrer o fato gerador
e não da advertência,
estando
trocar,
imediatamente,
o material
que
vier ser
a ser
recusado,
sem enenhum
adicional
para a
limitada
a 10% (dez por cento),
quando
deverá
rescindido
o Contrato
aplicada, custo
também,
a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir
CONTRATANTE;
Contrato
emdeverão
razão do atraso.
f) oOs
objetos
ser entregues embalados e/ou lacrados, de forma a não serem danificados
§
3º
As
multas
serãode
calculadas
pelo valor
total do Contrato, devidamente
termos das
cláusulas
durante a operação
transporte,
do descarregamento
no local daatualizadas
entrega, nos
e deverá
observar
o
do ajuste.
empilhamento máximo indicado nas caixas pela fabricante;
§ 4º - Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves, a Administração, poderá, além de rescindir
g)oComunicar
à Contratante,
no prazo
máximo
de"d"
24ou
(vinte
quatro)
horas
que antecede a data da
Contrato, aplicar
uma das sanções
previstas
na letra
"e" doe caput
desta
cláusula.
entrega,
os
motivos
que
impossibilitem
o
cumprimento
do
prazo
previsto,
comprazo
a devida
§ 5º - Se os danos restringirem-se à Administração, será aplicada a sanção de suspensão pelo
de, no
comprovação;
máximo, 02 (dois) anos.
6º - Se puderem
atingir a Administração
como ume todo,
será
a sanção
de materiais
Declaração ou
de
h)§Assumir
inteira responsabilidade
civil,Municipal
administrativa
penal
poraplicada
quaisquer
danos
Inidoneidade.
pessoais causados por seus empregados ou prepostos, ao CONTRATANTE ou a terceiros;
7º - A dosagem da sanção
e a dimensão
dano serão eidentificadas
pela Secretaria solicitante.
i) §Responsabilizar-se,
também,
pela do
idoneidade
pelo comportamento
de seus empregados,
§ 8º - Quando declarada a Inidoneidade da CONTRATADA, o Secretário submeterá sua decisão à Procuradoria
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE
Municipal a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal.
ou§a9ºterceiros;
- Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com
j) aManter,
durante
a máximo
execução
Administração
pelotoda
prazo
de do
lei. Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas
as
condições
de
habilitação
e
qualificação
exigidas
nade
licitação,
conforme
dispõe as
o empresas
inciso XIII,
§ 10º - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem
a sanção
suspensão,
acima tratadas,
ou
profissionais
que,
em
razão
dos
contratos
regidos
pela
Lei
nº
8.666/93:
do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações;
a) Tenham sofrido
condenação
definitiva
por praticarem,
por meios
fraude
fiscal dando
no recolhimento
de
k)-Registrar
as ocorrências
havidas
durante
a execução
deste dolosos,
contrato,
de tudo
ciência ao
quaisquer
tributos;
CONTRATANTE, respondendo integralmente pela sua omissão.
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
l) Não serão aceitos produtos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtudes de atos já praticados.
comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na lei federal nº. 6.437/77
e crime,
previsto
no- código
penal, a ser apurado na forma da lei;
CLÁUSULA
DÉCIMA
DA RESCISÃO
10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas em
lei, bem
comoSANÇÕES
a aplicação das multas e sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA
NONA
- DAS
10.2
Constituem
motivo
para
rescisão do
9.1 - No caso de atraso injustificado
ou contrato:
inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a
I
O
não
cumprimento
de
cláusulas
contratuais,
especificações
ouCONTRATANTE,
prazos;
Prefeitura Municipal de Itarana/ES, doravante
denominado
poderão ser aplicadas as
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
seguintes sanções administrativas à CONTRATADA:
III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade, da conclusão do
a) fornecimento,
Advertência,nos
nos
casos
de pequenos descumprimentos, que não gerem prejuízo para a Prefeitura
prazos
estipulados;
Municipal
de
Itarana\ES;
IV - O atraso injustificado no fornecimento do objeto licitado;
b) Vmulta
de 0,33%
e três décimos
cento)
diacausa
de atraso;
- A paralisação
do(trinta
fornecimento
do objeto por
licitado,
sempor
justa
e prévia comunicação à Administração;
- A subcontratação
totalcento)
do seupelo
objeto,
a associação dodo
contratado
c) VI
multa
de 10% (dez por
descumprimento
Contrato;com outrem, a cessão ou transferência,
ou parcial,
bem
como a fusão,
ou incorporação;
d) total
suspensão
para
contratar
com acisão
Administração
Municipal;
VII
O
desatendimento
das
determinações
regulares
autoridade designada
e) declaração de inidoneidade para contratar
com a da
Administração
Pública. para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores;
§ 1º - Antes da aplicação de qualquer das sanções, a CONTRATADA será advertida devendo apresentar
VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução do contrato, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
defesa
05(cinco) dias úteis.
Lei nºem
8.666/1993;
a) IX
A -CONTRATADA,
execução
do Contrato,
somente
A decretação dedurante
falência,aou
a instauração
de insolvência
civil; poderá receber 03 (três)
X - A dissolução da sociedade;
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advertências,
XI - A alteração
quando,
social
então,
ou a será
modificação
declarado
da ofinalidade
descumprimento
ou da estrutura
do Contrato,
da empresa,
com aque,
aplicação
a juízodas
da
CONTRATANTE,
prejudique
a
execução
do
contrato;
sanções cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato mesmo que só
XII -ocorrido
Razões de
interesse
público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
tenha
uma
advertência.
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
b) A advertência, quando seguida de justificativa aceita pela Administração, não será computada para
administrativo a que se refere o contrato;
o fim
na letra
deste
parágrafo.
XIIIprevisto
- A ocorrência
de"a"
caso
fortuito
ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
c) contrato;
A advertência, quando não seguida de justificativa aceita pela Administração, dará ensejo à
aplicação
sanções
das aletras
"b" e "e"dias
do caput.
XIV - Odas
atraso
superior
90 (noventa)
dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos
fornecimentos
já previstas
prestados, nas
salvoletras
em caso
calamidade
pública,
grave perturbação
da ordem
interna ou
§ 2º
- As multas
"b" ede"c"
do subitem
9.1 poderão
ser aplicadas
em conjunto
e
guerra,
assegurado
ao
contratado
o
direito
de
optar
pela
suspensão
do
cumprimento
de
suas
obrigações
até
que
poderão ser acumuladas com uma das sanções previstas nas letras "d" e "e", do caput (subitem 9.1).
normalizada
a situação;
e
a) seja
A multa
moratória
será calculada
do momento em que ocorrer o fato gerador e não da advertência,
XV - A supressão, por parte da Administração, dos fornecimentos, acarretando modificação do valor inicial do
estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também,
contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
a multa
10% (dez
por cento).
Poderá
a Administração,
entretanto,
antes de
o
10.2.1.cominatória
A decisão da de
autoridade
competente,
relativa
à rescisão
do contrato, deverá
ser precedida
de atingido
justificativa
pré-falado
limite,
rescindir
o
Contrato
em
razão
do
atraso.
fundada assegurada o contraditório e a ampla defesa.
§ 3º
- As
multas serão
calculadas
10.3.
- A rescisão
do contrato
poderá pelo
ser: valor total do Contrato, devidamente atualizadas nos termos
I -cláusulas
determinada
por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XIII do
das
do ajuste.
subitem
§ 4º
- Se 10.2;
o descumprimento do Contrato gerar consequências graves, a Administração, poderá, além
II
amigável,
por acordo
entre
as das
partes
e reduzida
a termo
no "d"
processo
desde
que haja
de rescindir
o Contrato,
aplicar
uma
sanções
previstas
na letra
ou "e"dadolicitação,
caput desta
cláusula.
conveniência para a administração.
§ 5º - Se os danos restringirem-se à Administração, será aplicada a sanção de suspensão pelo prazo
III - judicial, nos termos da legislação.
de,10.3.1
no máximo,
02 (dois)
anos. ou amigável deverá ser precedida de parecer da Procuradoria e decidida pelo
- A rescisão
administrativa
§ Prefeito
6º - SeMunicipal.
puderem atingir a Administração Municipal como um todo, será aplicada a sanção de
Declaração de Inidoneidade.
CLÁUSULA
DÉCIMA
ACOMPANHAMENTO
E DAidentificadas
FISCALIZAÇÃO
§ 7º
- A dosagem
daPRIMEIRA
sanção e-aDO
dimensão
do dano serão
pela Secretaria solicitante.
11.1
A
execução
deste
Contrato
será
acompanhada
pelo
(s)
Responsável
(is) Solicitante
(s), nossua
termos
do Art.
§ 8º - Quando declarada a Inidoneidade da CONTRATADA, o Secretário
submeterá
decisão
à
67
da
Lei
nº
8.666/93,
bem
como
da
Instrução
Normativa
SCL
N°
006/2015,
de
27/03/2015,
dando
também
Procuradoria Municipal a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública
cumprimento as normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.
Municipal.
11.2 - O Gestor do Contrato será o responsável solicitante pela contratação, com atribuições e deveres
§ 9º
- Não confirmada
Declaração
de Inidoneidade,
será
esta considerada
como de
suspensão
para
estabelecidos
no artigo 6°a(sexto),
da Instrução
Normativa SCL
N° 006/2015,
de 27 de março
2015.
contratar
com
a
Administração
pelo
prazo
máximo
de
lei.
11.3 - O Fiscal do contrato será nomeado através de portaria, após assinatura e empenho do contrato, conforme
§ 10º
- Poderão
declarados
inidôneos
ou receberem
a sanção
de suspensão,
as
indicação
feita noser
termo
de referência
pelo solicitante,
de acordo
com o inciso
IV, artigo 6° acima
(sexto),tratadas,
da Instrução
Normativa
SCL
N°
006/2015,
de
27
de
março
de
2015.
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
CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA
- DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REAJUSTE DOS PREÇOS E DOS
recolhimento
de quaisquer
tributos;
ADITAMENTOS
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
12.1 - Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, sob os ditames legais contidos no art. 65,
c) inciso
Demonstrarem
não
idoneidade
para contratar
com a Administração
em virtudes
II, alínea "d"
da possuir
Lei nº 8.666/1993,
obedecendo-se
às prescrições
contidas na referida
Lei; de atos
já 12.2
praticados.
- O valor do contrato pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada, com vistas à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do Artigo 65, inciso II, letra "d", da Lei
8.666/1.993,
e observado
seguinte:
CLÁUSULA
DÉCIMA
- DAo RESCISÃO
12.2.1
As
eventuais
solicitações
deverãodofazer-se
acompanhar
comprovação
superveniência
do fato
10.1 - A inexecução total ou parcial
contrato
enseja adesua
rescisão, da
com
as conseqüências
imprevisível
ou
previsível,
porém
de
consequências
incalculáveis,
bem
como
de
demonstração
analítica
seu
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e sanções previstas de
neste
impacto nos custos do contrato e deverão obrigatoriamente ser objeto de análise pela Procuradoria Geral do
instrumento.
Município de Itarana-ES.
10.2
- Constituem
para
rescisãoanterior
do contrato:
12.3
- As variaçõesmotivo
referidas
no subitem
serão efetivadas obedecendo ainda os seguintes critérios:
I -12.3.1
O não- cumprimento
de
cláusulas
contratuais,
especificações ou prazos;
Do acréscimo contratual:
II -a)OQuando
cumprimento
irregular
de cláusulas
contratuais,
especificações
ou prazos;
os produtos
constarem
da proposta
de preços
apresentada pela
CONTRATADA os preços serão
nela previstos.
IIIaqueles
- A lentidão
do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade, da
b) Inexistindo
elementos quenos
permitam
fixação dos preços correspondentes prevalecerão os que vierem a ser
conclusão
do fornecimento,
prazosa estipulados;
ajustados
entre
a
CONTRATANTE
e
a
CONTRATADA.
IV - O atraso injustificado no fornecimento do objeto licitado;
c) Caso não haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderá contratar com terceiros sem que caiba à
V - A paralisação do fornecimento do objeto licitado, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATADA qualquer direito a indenização ou reclamação.
d) Ficará a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a fiscalização do objeto contratado,
facultando o livre acesso dos fiscais ao local de trabalho, bem como aos depósitos, às instalações e ao registro e
documentos relacionados com o negócio contratado.
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Administração;
12.3.2 - Do decréscimo contratual:
CONTRATADA já total
houverdoadquirido
os materiais
para aplicação
na execuçãocom
do contrato,
da Ordem
VIa)- Se
A asubcontratação
seu objeto,
a associação
do contratado
outrem,antes
a cessão
ou
de
Supressão,
serão
pagos
exclusivamente
os
valores
dos
materiais
pelo
preço
de
aquisição
regularmente
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
comprovados devendo estes ser recolhidos ao almoxarifado da CONTRATANTE.
VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
b) Se a CONTRATADA não se manifestar após a Ordem de Supressão serão deduzidos dos pagamentos o valor
fiscalizar
a suaconforme
execução,
assimnacomo
as de seus
superiores;
dos materiais
previsto
documentação
apresentada.
VIII
- O- Os
cometimento
reiterado
de faltas
naque
suaobservado
execuçãoo do
contrato,
anotadas
forma
do §da
1ºdata
do
12.4
preços unitários
contratados,
desde
interregno
mínimo
de umna
ano,
contado
art.
67 da
nº 8.666/1993;
limite
paraLei
apresentação
da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos
do último
serão reajustados
utilizando-se
a variação do Índice Nacional de Preço ao
IXfinanceiros
- A decretação
de reajuste
falência,ocorrido,
ou a instauração
de insolvência
civil;
Consumidor
medido
pelo
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
- INPC/IBGE, ou outro que venha
X - A dissolução da sociedade;
substituí-lo,
pro
rata
temporis,
com
base
na
seguinte
fórmula:
XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da
R = {(I - Io).P} / Io
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
Em que:
XIIa) para
- Razões
de reajuste:
interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
o primeiro
determinadas
pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
R = reajuste procurado;
contratante
e exaradas
I = índice relativo
ao mêsnodoprocesso
reajuste; administrativo a que se refere o contrato;
Io =
relativo aode
mês
da data
limiteou
para
da proposta;
XIII
- índice
A ocorrência
caso
fortuito
deapresentação
força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da
P
=
preço
atual
dos
serviços.
execução do contrato;
b) -para
os reajustes
subsequentes:
XIV
O atraso
superior
a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
R = reajuste procurado;
dos fornecimentos já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
interna
ou guerra,
assegurado
ao dos
contratado
o direitodode
optar
pela suspensão
Io = índice
relativo ao
mês do início
efeitos financeiros
último
reajuste
efetuado; do cumprimento de
suas
obrigações
até
que
seja
normalizada
a
situação;
e
P = preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado.
XV12.5
- A- supressão,
parte
da Administração,
dos
fornecimentos, acarretando modificação do valor
Os reajustes por
serão
precedidos
de solicitação da
CONTRATADA.
12.6
A
CONTRATANTE
deverá
assegurar-se
de
que
osart.
preços
contratados
são compatíveis com aqueles
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do
65 da
Lei nº 8.666/1993.
praticados
no
mercado,
de
forma
a
garantir
a
continuidade
da
contratação
mais
vantajosa.
10.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de
12.7 - Será
considerada
como data
de início dos
justificativa
fundada
assegurada
o contraditório
e aefeitos
amplafinanceiros
defesa. do reajuste a data da solicitação da
CONTRATADA.
10.3. - A rescisão do contrato poderá ser:
12.8 - Na concessão de reajuste de preços, deve atentar-se especialmente para as seguintes situações no
I -cumprimento
determinada
atocontratual:
unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à
do por
objeto
XIII
do
subitem
10.2;
12.8.1 - Atraso por culpa da CONTRATADA:
II a)
- amigável,
por acordo
entre prevalece
as parteso evigente
reduzida
a termo
nodeveria
processo
da licitação,
que haja
Se houver aumento
do índice,
na data
em que
ter sido
realizado odesde
objeto;
b)
Se
houver
diminuição
do
índice,
prevalece
o
vigente
na
data
em
que
for
executado
o
objeto;
conveniência para a administração.
Antecipação:
III12.7.2.
- judicial,
nos termos da legislação.
a)
Prevalece
o índiceadministrativa
vigente na dataou
emamigável
que for realizado
objeto;
10.3.1 - A rescisão
deverá oser
precedida de parecer da Procuradoria e
12.8.2 - Prorrogação:
decidida pelo Prefeito Municipal.
a) Prevalece o índice vigente no mês previsto para cumprimento do objeto.
12.9 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA
- DO
ACOMPANHAMENTO
E DA FISCALIZAÇÃO
caráter possibilite
à parte
interessada
a sua
aferição ao tempo da formulação/aceitação
da proposta, bem como
11.1
A
execução
deste
Contrato
será
acompanhada
pelo
(s)
nos
aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vezResponsável
que inseridos, (is)
estesSolicitante
últimos, na(s),
hipótese
de
reajustamento,
modalidade
que
não
será
admitida
neste
contrato,
posto
que
a
sua
vigência
não
supera
termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, bem como da Instrução Normativa SCL N° 006/2015, deo
prazo de um dando
ano.
27/03/2015,
também cumprimento as normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei nº
12.9.1
Não
será
concedida a revisão quando:
4.320/64.
a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
11.2 - O Gestor do Contrato será o responsável solicitante pela contratação, com atribuições e deveres
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva;
estabelecidos
artigo
(sexto), da
Instrução
Normativa
N° 006/2015,
de 27 deatribuídos
março deà2015.
c) ausente ono
nexo
de 6°
causalidade
entre
o evento
ocorrido eSCL
a majoração
dos encargos
parte
11.3
O
Fiscal
do
contrato
será
nomeado
através
de
portaria,
após
assinatura
e
empenho
do contrato,
interessada;
conforme
indicação
feita
no termo
de em
referência
pelo
solicitante,
de próprios
acordo com
o inciso
IV, artigo
6°
d) a parte
interessada
houver
incorrido
culpa pela
majoração
de seus
encargos,
incluindo-se,
nesse
âmbito,da
a previsibilidade
da ocorrência
do evento.
(sexto),
Instrução Normativa
SCL N°
006/2015, de 27 de março de 2015.
12.9.2 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela
ProcuradoriaDÉCIMA
Geral do Município
de Itarana-ES,
e não poderá exceder
o preço praticado no mercado.REAJUSTE
CLÁUSULA
SEGUNDA
- DO REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO,
12.10 - Os tributos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as
DOS PREÇOS E DOS ADITAMENTOS
despesas incidentes sobre o fornecimento do material, que sejam devidos, em decorrência direta ou indireta do
12.1
- Admitir-se-á
o reequilíbrio
econômico-financeiro
deste Contrato,
os ditames
legais
presente
contrato, serão
de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA,
assimsob
definido
nas Normas
Tributárias,
contidos
no
art.
65,
inciso
II,
alínea
"d"
da
Lei
nº
8.666/1993,
obedecendo-se
às
prescrições
não cabendo quaisquer reivindicações.
12.11 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
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contidas
que sena
fizerem
referida
nasLei;
obras, serviços ou compras, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado
do
contrato,
Mediante
Processo,
devidamente
instruído,
conforme
parágrafoda
1º,Contratada,
do art. 65, dacom
Lei
12.2 - O valor do contrato
pactuado
poderá
ser revisto
mediante
solicitação
8.666/93.
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do Artigo 65, inciso II,
letra "d", da Lei 8.666/1.993, e observado o seguinte:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12.2.1
eventuais
solicitações
deverão
fazer-se
de comprovação
13.1-- As
Aplica-se
a execução
deste termo
contratual,
emacompanhar
especial aos casos
omissos, a Leida
nºsuperveniência
8.666/93 e suas
do alterações
fato imprevisível
posteriores. ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de
demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e deverão obrigatoriamente ser objeto
CLÁUSULA
DÉCIMA
QUARTA Geral
- DA PUBLICAÇÃO
de análise
pela
Procuradoria
do Município de Itarana-ES.
14.1
O
presente
Contrato
será
publicado,
ao disposto
no artigo 61,
parágrafo
único da
12.3 - As variações referidas no subitemdando-se
anteriorcumprimento
serão efetivadas
obedecendo
ainda
os seguintes
Lei
nº
8.666/93,
na
forma
estipulada
no
art.
111
da
Lei
Orgânica
Municipal.
critérios:
12.3.1 - Do acréscimo contratual:
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
a) Quando
os eleito
produtos
daItarana/ES,
proposta para
de preços
apresentada
pela
CONTRATADA
os preços
15.1. - Fica
o foroconstarem
da cidade de
dirimir quaisquer
dúvidas
oriundas
deste Contrato
e que
serão
aqueles
nela
previstos.
não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
b) Inexistindo
elementos que permitam a fixação dos preços correspondentes prevalecerão os que
seja.
15.2a- ser
Estando
contratados
o presente e
instrumento
acompanhado das testemunhas abaixo para que
vierem
ajustados
entre assinam
a CONTRATANTE
a CONTRATADA.
surta
seus
legais
efeitos.
c) Caso não haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE poderá contratar com terceiros sem que
caiba à CONTRATADA qualquer direito a indenização ou reclamação.
d) Ficará a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a fiscalização do objeto
Itarana/ES, ______ de ______________ de 2021.
contratado, facultando o livre acesso dos fiscais ao local de trabalho, bem como aos depósitos, às
instalações e ao registro e documentos relacionados com o negócio contratado.
12.3.2
- Do decréscimo contratual:
CONTRATANTE:______________________________________________________
MUNICÍPIO
DE ITARANA/ES
a) Se a CONTRATADA
já houver adquirido os materiais para aplicação na execução do contrato,
Sr.
Vander
Patricio
antes da Ordem de Supressão, serão pagos exclusivamente os valores dos materiais pelo preço de
Prefeito Municipal
aquisição
regularmente comprovados devendo estes ser recolhidos ao almoxarifado da
CONTRATANTE.
b) Se
a CONTRATADA não se manifestar após a Ordem de Supressão serão deduzidos dos
CONTRATANTE:________________________________________________
pagamentos
o valor dos
materiais
conforme previsto na documentação apresentada.
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
- ITARANA/ES
12.4Sra.
- Vanessa
Os preços
unitários
contratados,
desde que observado o interregno mínimo de um ano,
Arrivabene
Secretária
Municipal
de
Saúde
contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro,
da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se
a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia
---CONTRATADA:_______________________________________________________
e Estatística - INPC/IBGE, ou outro que venha substituí-lo, pro rata temporis, com base na seguinte
EMPRESA VENCEDORA
fórmula:
Sr. Xxxxxxxxx
R = {(I - Io).P} / Io
Em que:
Testemunhas:_________________________________________________
a) para
o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
____________________________________________________
I = índice relativo
ao mês do reajuste;
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços.
b) para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado.
12.5 - Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.
12.6 - A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.
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12.7 - Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data da solicitação
da CONTRATADA.
12.8 - Na concessão de reajuste de preços, deve atentar-se especialmente para as seguintes
situações no cumprimento do objeto contratual:
12.8.1 - Atraso por culpa da CONTRATADA:
a) Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o
objeto;
b) Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
12.7.2. Antecipação:
a) Prevalece o índice vigente na data em que for realizado o objeto;
12.8.2 - Prorrogação:
a) Prevalece o índice vigente no mês previsto para cumprimento do objeto.
12.9 - 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 contrato, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.
12.9.1 - Não será concedida a revisão quando:
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;
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.
12.9.2 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de
análise pela Procuradoria Geral do Município de Itarana-ES, e não poderá exceder o preço praticado
no mercado.
12.10 - Os tributos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e
todas as despesas incidentes sobre o fornecimento do material, que sejam devidos, em decorrência
direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim
definido nas Normas Tributárias, não cabendo quaisquer reivindicações.
12.11 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até o limite de 25 % (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, Mediante Processo, devidamente instruído, conforme
parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1 - Aplica-se a execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93
e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
14.1 - O presente Contrato será publicado, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo
único da Lei nº 8.666/93, na forma estipulada no art. 111 da Lei Orgânica Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. - Fica eleito o foro da cidade de Itarana/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste
Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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15.2 - Estando contratados assinam o presente instrumento acompanhado das testemunhas abaixo
para que surta seus legais efeitos.

Itarana/ES, ______ de ______________ de 2021.

CONTRATANTE:______________________________________________________
MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patricio
Prefeito Municipal

CONTRATANTE:________________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ITARANA/ES
Sra. Vanessa Arrivabene
Secretária Municipal de Saúde

CONTRATADA:_______________________________________________________
EMPRESA VENCEDORA
Sr. Xxxxxxxxx

Testemunhas:_________________________________________________
____________________________________________________
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ANEXO VIII - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E MODELO DE PROPOSTA
PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
Empresa Proponente:
Endereço:
CNPJ:
Validade da Proposta:_____(____________) dias.
LOTE 00001 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO G
Ítens(*)

00002

Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO)
TAMANHO G FORMATO ANATOMICO, ALTO GRAU DE
ABSORVENCIA, POSSUIR CAMADA INTERNA DE GEL,
RETENTOR DE UMIDADE, COMPOSTO POR FIBRAS DE
CELULOSE ANTIALERGICA ATOXICA, BARREIRA
CONTRA VAZAMENTOS E NO MINIMO 03 FIOS DE
00023141 ELASTICO E 02 FITAS ADESIVAS DE CADA LADO, O
PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM
EMBALAGENS IMPERMEAVEL. ACONDICIONADAS EM
PACOTES DE NO MINIMO 8 UNIDADES CONSTAR
EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, LOTE E PROCEDENCIA. SIMILAR OU IGUAL
À MARCA PLENITUDE

UNID.

Marca e
modelo

Quantidade

PCT

1 Itens

Unitário

Valor Total

Unitário

Valor Total

Unitário

Valor Total

1.400

R$

Valor Total do Lote

LOTE 00002 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO M
Ítens(*)

00001

Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO)
TAMANHO M FORMATO ANATOMICO, ALTO GRAU DE
ABSORVENCIA, POSSUIR CAMADA INTERNA DE GEL,
RETENTOR DE UMIDADE, COMPOSTO POR FIBRAS DE
CELULOSE ANTIALERGICA ATOXICA, BARREIRA
CONTRA VAZAMENTOS E NO MINIMO 03 FIOS DE
00023140 ELASTICO E 02 FITAS ADESIVAS DE CADA LADO, O
PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM
EMBALAGENS IMPERMEAVEL. ACONDICIONADAS EM
PACOTES DE NO MINIMO 8 UNIDADES CONSTAR
EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, LOTE E PROCEDENCIA. SIMILAR OU IGUAL
À MARCA PLENITUDE

UNID.

Marca e
modelo

Quantidade

PCT

1 Itens

800

R$

Valor Total do Lote

LOTE 00003 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO XG
Ítens(*)

00003

Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO)
TAMANHO XG Fralda Descartável Geriátrica Grande
tamanho Extra Grande (XG), formato anatômico, alto
grau de absorvência, possuir camada interna de gel,
retentor de umidade, composto por fibras de celulose
00023124 antialérgica atóxica, barreira contra vazamentos e no
mínimo 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada
lado, o produto deverá ser a embalagem impermeável.
Acondicionadas em pacotes com no minimo de 07
unidades. Constar externamente identificação,
fabricação, validade, lote e procedência. Similar ou

UNID.

PCT

Marca e
modelo

Quantidade

1.100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Estado Do Espirito Santo
igual às marcas: BigFral Plus; Biofral Confort Plus e Clin
Off.
R$

Valor Total do Lote

1 Itens
LOTE 00004 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA
Ítens(*)

00004

Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA Fralda
Infantil - Tamanho Pequeno – contendo no minimo 11
unidades por pacote: formato anatômico de cintura
ajustável. Dotada de recortes nas pernas, fios de
elástico e fitas adesivas de cada lado possibilitando
ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camada interna
(gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando
seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de
substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez
00020399 e absorção adequadas a sua finalidade. O revestimento
externo deverá ser confeccionado em plástico
apropriado do tipo filme polietileno, com espessura,
flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica
possuindo nas extremidades pequena dobradura que
permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio.
Similar ou igual às marcas: Turma da Mônica; Pampers
Supersec e Personal.

UNID.

Marca e
modelo

Quantidade

PCT

1 Itens

Unitário

Valor Total

Unitário

Valor Total

Unitário

Valor Total

60

R$

Valor Total do Lote

LOTE 00005 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G
Ítens(*)

00006

Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G Fralda
Infantil - Tamanho Grande - contendo no minimo 09
unidades por pacote: formato anatômico de cintura
ajustável. Dotada de recortes nas pernas, fios de
elástico e fitas adesivas de cada lado possibilitando
ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camada interna
(gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando
seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de
substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez
00020400 e absorção adequadas a sua finalidade. O revestimento
externo deverá ser confeccionado em plástico
apropriado do tipo filme polietileno, com espessura,
flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica
possuindo nas extremidades pequena dobradura que
permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio.
Similar ou igual às marcas: Turma da Mônica; Pampers
Supersec e Personal.

UNID.

Marca e
modelo

Quantidade

PCT

220

R$

Valor Total do Lote

1 Itens
LOTE 00006 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M
Ítens(*)

00005

Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M
00020401 FRALDA INFANTIL - TAMANHO MÉDIO - CONTENDO
MÍNIMO 09 UNIDADES POR PACOTE: FORMATO

UNID.

PCT

Marca e
modelo

Quantidade

60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Estado Do Espirito Santo
ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL. DOTADA DE
RECORTES NAS PERNAS, FIOS DE ELÁSTICO E FITAS
ADESIVAS DE CADA LADO POSSIBILITANDO AJUSTE
PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA
INTERNA (GEL) E EXTERNA PERFEITAMENTE
SOBREPOSTA, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI,
FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU
DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE
SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS,
APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A
SUA FINALIDADE. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ
SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO DO
TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA,
FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS ADEQUADAS. SER
DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL (ABRE/FECHA)
DEVIDAMENTE IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA
ADERENTE ANTIALÉRGICA POSSUINDO NAS
EXTREMIDADES PEQUENA DOBRADURA QUE PERMITA
PRESERVAR SUA ADESIVIDADE E O FÁCIL MANUSEIO.
SIMILAR OU IGUAL ÀS MARCAS TURMA DA MÔNICA;
PAMPERS SUPERSEC E PERSONAL.

R$

Valor Total do Lote

1 Itens
LOTE 00007 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG
Ítens(*)

00007

Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG
Fralda Infantil - Tamanho XG - contendo no minimo 08
unidades por pacote: formato anatômico de cintura
ajustável. Dotada de recortes nas pernas, fios de
elástico e fitas adesivas de cada lado possibilitando
ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camada interna
(gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando
seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de
substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez
00020395 e absorção adequadas a sua finalidade. O revestimento
externo deverá ser confeccionado em plástico
apropriado do tipo filme polietileno, com espessura,
flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica
possuindo nas extremidades pequena dobradura que
permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio.
Similar ou igual às marcas: Turma da Mônica; Pampers
Supersec e Personal.

1 Itens

UNID.

Marca e
modelo

Quantidade

PCT

200

Valor Total do Lote

Valor Total da Proposta
Valor Total da Proposta por Extenso:

Local e Data
________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Empresa:__________________________
CNPJ nº.__________________________

Unitário

R$

R$

Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Estado do Espírito Santo

ANEXO IX - PREÇO MÉDIO
Lote
Ítens(*)

00002

00001 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO G
Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO)
TAMANHO G FORMATO ANATOMICO, ALTO GRAU DE
ABSORVENCIA, POSSUIR CAMADA INTERNA DE GEL,
RETENTOR DE UMIDADE, COMPOSTO POR FIBRAS DE
CELULOSE ANTIALERGICA ATOXICA, BARREIRA
CONTRA VAZAMENTOS E NO MINIMO 03 FIOS DE
00023141 ELASTICO E 02 FITAS ADESIVAS DE CADA LADO, O
PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM
EMBALAGENS IMPERMEAVEL. ACONDICIONADAS EM
PACOTES DE NO MINIMO 8 UNIDADES CONSTAR
EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, LOTE E PROCEDENCIA. SIMILAR OU IGUAL
À MARCA PLENITUDE

Ítens(*)

00001

Ítens(*)

00003

Quantidade

Unitário

Valor Total

1.400

18,32

25648,00

PCT

R$: 25648,00

00002 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO M
Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO)
TAMANHO M FORMATO ANATOMICO, ALTO GRAU DE
ABSORVENCIA, POSSUIR CAMADA INTERNA DE GEL,
RETENTOR DE UMIDADE, COMPOSTO POR FIBRAS DE
CELULOSE ANTIALERGICA ATOXICA, BARREIRA
CONTRA VAZAMENTOS E NO MINIMO 03 FIOS DE
00023140 ELASTICO E 02 FITAS ADESIVAS DE CADA LADO, O
PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM
EMBALAGENS IMPERMEAVEL. ACONDICIONADAS EM
PACOTES DE NO MINIMO 8 UNIDADES CONSTAR
EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, LOTE E PROCEDENCIA. SIMILAR OU IGUAL
À MARCA PLENITUDE

UNID.

Marca e
modelo

Quantidade

Unitário

Valor Total

800

18,32

14656,00

PCT

Valor Global do Lote R$

1 Itens

Lote

Marca e
modelo

Valor Global do Lote R$

1 Itens

Lote

UNID.

R$: 14656,00

00003 - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO XG
Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO)
TAMANHO XG Fralda Descartável Geriátrica Grande
tamanho Extra Grande (XG), formato anatômico, alto
grau de absorvência, possuir camada interna de gel,
retentor de umidade, composto por fibras de celulose
antialérgica atóxica, barreira contra vazamentos e no
00023124 mínimo 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada
lado, o produto deverá ser a embalagem impermeável.
Acondicionadas em pacotes com no minimo de 07
unidades. Constar externamente identificação,
fabricação, validade, lote e procedência. Similar ou
igual às marcas: BigFral Plus; Biofral Confort Plus e Clin
Off.

1 Itens

UNID.

Marca e
modelo

Quantidade

Unitário

Valor Total

1.100

18,57

20427,00

PCT

Valor Global do Lote R$

R$: 20427,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Estado do Espírito Santo
Lote
Ítens(*)

00004

00004 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA
Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA Fralda
Infantil - Tamanho Pequeno – contendo no minimo 11
unidades por pacote: formato anatômico de cintura
ajustável. Dotada de recortes nas pernas, fios de
elástico e fitas adesivas de cada lado possibilitando
ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camada interna
(gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando
seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de
substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez
00020399 e absorção adequadas a sua finalidade. O revestimento
externo deverá ser confeccionado em plástico
apropriado do tipo filme polietileno, com espessura,
flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica
possuindo nas extremidades pequena dobradura que
permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio.
Similar ou igual às marcas: Turma da Mônica; Pampers
Supersec e Personal.

Ítens(*)

00006

Marca e
modelo

Quantidade

Unitário

Valor Total

60

10,58

634,80

PCT

Valor Global do Lote R$

1 Itens

Lote

UNID.

R$: 634,80

00005 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G
Código

Especificação

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G Fralda
Infantil - Tamanho Grande - contendo no minimo 09
unidades por pacote: formato anatômico de cintura
ajustável. Dotada de recortes nas pernas, fios de
elástico e fitas adesivas de cada lado possibilitando
ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camada interna
(gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando
seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de
substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez
00020400 e absorção adequadas a sua finalidade. O revestimento
externo deverá ser confeccionado em plástico
apropriado do tipo filme polietileno, com espessura,
flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica
possuindo nas extremidades pequena dobradura que
permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio.
Similar ou igual às marcas: Turma da Mônica; Pampers
Supersec e Personal.

UNID.

PCT

Marca e
modelo

Quantidade

Unitário

Valor Total

120

10,58

1269,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Estado do Espírito Santo

00008

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G Fralda
Infantil - Tamanho Grande - contendo no minimo 09
unidades por pacote: formato anatômico de cintura
ajustável. Dotada de recortes nas pernas, fios de
elástico e fitas adesivas de cada lado possibilitando
ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camada interna
(gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando
seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de
substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez
00020400 e absorção adequadas a sua finalidade. O revestimento
externo deverá ser confeccionado em plástico
apropriado do tipo filme polietileno, com espessura,
flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica
possuindo nas extremidades pequena dobradura que
permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio.
Similar ou igual às marcas: Turma da Mônica; Pampers
Supersec e Personal.

Ítens(*)

00005

Ítens(*)

10,58

1058,00

R$: 2327,60

00006 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M
Código

Especificação

UNID.

Marca e
modelo

Quantidade

Unitário

Valor Total

60

10,58

634,80

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M
FRALDA INFANTIL - TAMANHO MÉDIO - CONTENDO
MÍNIMO 09 UNIDADES POR PACOTE: FORMATO
ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL. DOTADA DE
RECORTES NAS PERNAS, FIOS DE ELÁSTICO E FITAS
ADESIVAS DE CADA LADO POSSIBILITANDO AJUSTE
PERFEITO E LIVRE DE VAZAMENTOS. CAMADA
INTERNA (GEL) E EXTERNA PERFEITAMENTE
SOBREPOSTA, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI,
FIXANDO A CAMADA INTERMEDIÁRIA, EVITANDO SEU
DESLOCAMENTO DURANTE O USO. SER ISENTA DE
SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS,
00020401 APRESENTAR MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADAS A
PCT
SUA FINALIDADE. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERÁ
SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO DO
TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA,
FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS ADEQUADAS. SER
DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL (ABRE/FECHA)
DEVIDAMENTE IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA
ADERENTE ANTIALÉRGICA POSSUINDO NAS
EXTREMIDADES PEQUENA DOBRADURA QUE PERMITA
PRESERVAR SUA ADESIVIDADE E O FÁCIL MANUSEIO.
SIMILAR OU IGUAL ÀS MARCAS TURMA DA MÔNICA;
PAMPERS SUPERSEC E PERSONAL.

Valor Global do Lote R$

1 Itens

Lote

100

Valor Global do Lote R$

2 Itens

Lote

PCT

R$: 634,80

00007 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG
Código

Especificação

UNID.

Marca e
modelo

Quantidade

Unitário

Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Estado do Espírito Santo

00007

00009

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG
Fralda Infantil - Tamanho XG - contendo no minimo 08
unidades por pacote: formato anatômico de cintura
ajustável. Dotada de recortes nas pernas, fios de
elástico e fitas adesivas de cada lado possibilitando
ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camada interna
(gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando
seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de
substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez
00020395 e absorção adequadas a sua finalidade. O revestimento
externo deverá ser confeccionado em plástico
apropriado do tipo filme polietileno, com espessura,
flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica
possuindo nas extremidades pequena dobradura que
permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio.
Similar ou igual às marcas: Turma da Mônica; Pampers
Supersec e Personal.
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG
Fralda Infantil - Tamanho XG - contendo no minimo 08
unidades por pacote: formato anatômico de cintura
ajustável. Dotada de recortes nas pernas, fios de
elástico e fitas adesivas de cada lado possibilitando
ajuste perfeito e livre de vazamentos. Camada interna
(gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando
seu deslocamento durante o uso. Ser isenta de
substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez
00020395 e absorção adequadas a sua finalidade. O revestimento
externo deverá ser confeccionado em plástico
apropriado do tipo filme polietileno, com espessura,
flexibilidade e resistências adequadas. Ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente
impregnada de substância aderente antialérgica
possuindo nas extremidades pequena dobradura que
permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio.
Similar ou igual às marcas: Turma da Mônica; Pampers
Supersec e Personal.

2 Itens

PCT

120

10,58

1269,60

PCT

80

10,58

846,40

Valor Global do Lote R$

R$: 2116,00

Valor Total Geral R$

R$: 66444,20

