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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022.
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE / MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

O Município de Santa Teresa - Estado do Espírito Santo, doravante denominado PMST., através da sua(eu)
Pregoeira(o), realizará licitação, na modalidade "Pregão Eletrônico", menor preço por lote, através do site:
www.bb.com.br, para Aquisição do gênero alimentício Feijão Carioca para atender a demanda das Instituições de
Ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educação- SMED, conforme Processo no 008050/2022, devidamente
aprovado pelo Sr. Prefeito Municipal - Sr. Kleber Medici da Costa. O Pregão será realizado pela(o) Pregoeira(o) e
Equipe de Apoio da PMST, designados pela Portaria no 384/2021 e,  será regido pela Lei no 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Municipal nº1833/2008, Decreto Municipal nº 265/2018 e subsidiariamente pela Lei Federal no
8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais normas
pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da PMST, denominada(o) Pregoeira(o), mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações-e" constante da página eletrônica do
Banco do Brasil S/A.

1.3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: ÀS 8h do dia 16/08/2022

1.4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 9h do dia 16/08/2022

1.5. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: (até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, no
horário de 8 às 11 horas e de 12h30min às 15h30min, informando o nº do Pregão, através do e-mail:
licitacao@santateresa.es.gov.br.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto deste Pregão é a Aquisição do gênero alimentício Feijão Carioca para atender a demanda das
Instituições de Ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educação- SMED, em conformidade com quantidades e
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo VIII) e no Anexo I do presente Edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E LOCAL DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO

3.1. O Contratado procederá à entrega dos produtos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento, dentro
do horário de funcionamento: 8h às 11h e de 12h30min às 15h30min, conforme demanda desta Secretaria, no
seguinte endereço:

- Secretaria Municipal de Educação: Setor de Almoxarifado, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa -
ES;

3.2. As entregas ocorrerão nos meses de setembro, outubro e novembro/2022.

3.3. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade
da Contratada.

3.4. Quando da entrega das mercadorias, de posse da Autorização de Fornecimento, o Setor de Almoxarifado fará o
seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal Eletrônica,
representando esse ato a conferência da marca do produto entregue pela Contratada, o valor unitário e o total dos
mesmos.

3.5. Após o recebimento provisório do produto, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada pelo
fiscal do contrato, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas no edital da
licitação.

3.6. A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do produto, que será realizado
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exclusivamente pelo fiscal do contrato, por meio da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota
Fiscal Eletrônica.

3.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, ou apresentarem defeitos tais como: sinais aparentes de que
não se tratam de produtos novos ou em bom estado de conservação, dentre outros que possam identificar qualidade
incompatível com a especificada e declarada, o produto deverá ser substituído, por conta e ônus da Contratada, em
no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, não considerados como prorrogação de prazo de entrega. Esse processo de
verificação de compatibilidade será também aplicado ao produto encaminhado pela licitante em substituição, e
somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito.

3.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da Contratada pela perfeita qualidade do produto
fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização desse produto.

3.9. A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo mesmo estabelecimento habilitado no procedimento licitatório e deverá
estar em conformidade com a unidade de fornecimento indicada na proposta do fornecedor e da Nota de Empenho.

3.10. Os produtos deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de
transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de fornecimento.

3.11. Os fornecedores que efetivarem a entrega por meio de transportadoras deverão intermediar a exigência
contida no subitem 3.1 entre a empresa terceirizada para a entrega e o Município de Santa Teresa.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste instrumento correrão através da
seguinte dotação orçamentária, que é de responsabilidade do Setor Contábil:
00180-1001000000 - (009006.1230600122.025.33903000000.10010000000)

5. DOS PRAZOS

5.1.O Contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento/Execução e terá duração
correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo ultrapassar o respectivo crédito
orçamentário, previstos no Termo de Referência (Anexo VIII), podendo ser alterado dentro dos limites autorizados
nas Leis Federais nº 8.666/1993 e suas alterações.

6. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o que rege a Lei Federal 8.666/93 nos seus Artigos 57, §1º; 58,
§§1º e 2º; 65, II,"d", e §6º.

6.2. Os pagamentos referentes às Notas de Empenho dos materiais adquiridos serão efetuados em até 30 (trinta)
dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o
Contrato.

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer
pendência com a Contratada.

6.4. Os requisitos de habilitação na licitação serão averiguados no dia do pagamento.

6.5. A critério da Contratante poderão ser utilizados valores devidos à Contratada para pagamento de multa aplicada
em decorrência de sanção administrativa imposta, em regular procedimento.

6.6. A Nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentando nos documentos de habilitação e propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

6.7. O pagamento poderá ser suspenso pelo Município no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações
que possam, de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.

6.8. Na Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar o número do contrato, o número do Edital, além das
especificações completas.
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que não se tratam de produtos novos ou em bom estado de conservação, dentre outros que possam identificar 
qualidade incompatível com a especificada e declarada, o produto deverá ser substituído, por conta e ônus da 
Contratada, em no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, não considerados como prorrogação de prazo de 
entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao produto encaminhado pela 
licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação 
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6.9. Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação da nova Nota Fiscal.

7. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

7.1. O prazo de validade das Propostas será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para o seu
recebimento.

8. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

8.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando
também para a data e horário do início da disputa.

9. REFERÊNCIA DO TEMPO

9.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o
horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.

10. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

10.1. Poderão participar do processo os interessados, com participação exclusiva de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus
anexos.

10.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em uma ou
mais das situações a seguir:

 a.Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
    b.Esteja suspenso(a) de licitar e impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES durante

o prazo da sanção aplicada;
 c.Sejam declarado(a) inidôneo(a) para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública; 
 d.Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e
 e.Não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações;

 f.  É vedada a participação nesse certame de empresa que não se enquadrem como Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, atendendo ao disposto no art. 48, Inc. I da Lei Complementar
nº 147/2014;
 g.  Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

10.3. Todos os avisos relativos aos atos praticados durante o procedimento licitatório serão dados aos licitantes
através do campo mensagens do respectivo Pregão Eletrônico no sistema licitações-e, ficando sob inteira
responsabilidade do licitante acompanhar o trâmite do certame.

11. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

11.1. O certame será conduzido pela(o) Pregoeira(o), que terá, em especial, as seguintes atribuições:
 a.Coordenar o processo licitatório;
 b.Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua

elaboração e o Setor Jurídico;
 c.Conduzir a sessão pública na internet;
 d.Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
 e.Coordenar e dirigir a etapa de lances;
 f.Verificar e julgar as condições de habilitação;
 g.Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
 h.Indicar o vencedor do certame;

 i.Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
 j.Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
 k.Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade                                                                                             

superior e propor a homologação.

00180-1001000000 - (009006.1230600122.025.33903000000.10010000000)

5. DOS PRAZOS

5.1.O Contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento/Execução e terá duração 
correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo ultrapassar o respectivo crédito 
orçamentário, previstos no Termo de Referência (Anexo VIII), podendo ser alterado dentro dos limites 
autorizados nas Leis Federais nº 8.666/1993 e suas alterações.

6. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o que rege a Lei Federal 8.666/93 nos seus Artigos 57, §1º; 
58, §§1º e 2º; 65, II,"d", e §6º.

6.2. Os pagamentos referentes às Notas de Empenho dos materiais adquiridos serão efetuados em até 30 
(trinta) dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal designado 
para o Contrato.

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a Contratada.

6.4. Os requisitos de habilitação na licitação serão averiguados no dia do pagamento.

6.5. A critério da Contratante poderão ser utilizados valores devidos à Contratada para pagamento de multa 
aplicada em decorrência de sanção administrativa imposta, em regular procedimento.

6.6. A Nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ apresentando nos documentos de habilitação e propostas, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

6.7. O pagamento poderá ser suspenso pelo Município no caso de não cumprimento de quaisquer das 
obrigações que possam, de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.

6.8. Na Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar o número do contrato, o número do Edital, além 
das especificações completas.

6.9. Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à Contratada para correção, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação da nova Nota 
Fiscal.

7. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

7.1. O prazo de validade das Propostas será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para o 
seu recebimento.

8. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

8.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 
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12. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

12.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor,
no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do pregão.

12.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de
identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

12.3. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa deste Município, devidamente
justificada.

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

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

13. O JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

 13.1.Obedecidos os critérios definidos nos incisos do art. 25 do Decreto Municipal nº 265/2018, para julgamento e
classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por lote.

13.2. A (o) Pregoeira (o) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

14. DA PARTICIPAÇÃO

14.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos.

a) A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site http://www.bb.com.br, opção
"Acesso Identificado".

14.2. Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.

14.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

15. ABERTURA

15.1. A partir do horário e data estabelecidos no subitem 1.4 do presente edital, terá início a sessão pública do
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a(o) Pregoeira(o) a avaliar a sua
aceitabilidade.

15.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento, com indicação do valor e respectivo horário de registro.

15.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado
no sistema pelo proponente.

15.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

15.5. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor

atentando também para a data e horário do início da disputa.

9. REFERÊNCIA DO TEMPO

9.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame.

10. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

10.1. Poderão participar do processo os interessados, com participação exclusiva de microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital e seus anexos.

10.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em uma 
ou mais das situações a seguir:

a. Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
   b. Esteja suspenso(a) de licitar e impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES 

durante o prazo da sanção aplicada;
c. Sejam declarado(a) inidôneo(a) para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração 

Pública;
d. Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e
e. Não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações;

 f.  É vedada a participação nesse certame de empresa que não se enquadrem como Microempresas 
ou Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, atendendo ao disposto no art. 
48, Inc. I da Lei Complementar nº 147/2014;

 g.  Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

10.3. Todos os avisos relativos aos atos praticados durante o procedimento licitatório serão dados aos 
licitantes através do campo mensagens do respectivo Pregão Eletrônico no sistema licitações-e, ficando sob 
inteira responsabilidade do licitante acompanhar o trâmite do certame.

11. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

11.1. O certame será conduzido pela(o) Pregoeira(o), que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a. Coordenar o processo licitatório;
b. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 

responsável pela sua elaboração e o Setor Jurídico;
c. Conduzir a sessão pública na internet;
d. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório;
e. Coordenar e dirigir a etapa de lances;
f. Verificar e julgar as condições de habilitação;
g. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão;
h. Indicar o vencedor do certame;
i. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 - CENTRO - SANTA TERESA - ES  - CNPJ: 27.167.444/0001-72 TELEFONE: 27 - 3259 - 3853  licitacao@santateresa.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
     PMST
Fls. nº______

Ass. _______

lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

15.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

15.7. Facultativamente, a(o) Pregoeira(o) poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a
recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, a(o) Pregoeira(o) poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que
seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

15.8. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pela(o) Pregoeira(o) acerca da aceitação do lance de menor valor.

15.9. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá apresentar
proposta, versão impressa, modelo Anexo I, contemplando preço unitário e total por lote, de acordo com os
praticados no mercado, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), fixo e
irreajustável, no prazo de 48 horas, sob pena de desclassificação. E a mesma deverá também ser enviada via email:
licitacao@santateresa.es.gov.br, para análise. 

15.10.  Os documentos originais ou cópias autenticadas relacionados no Anexo III, deste edital, deverão ser
apresentados juntamente com a proposta, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e enviar por e-mail o
comprovante de envio dos documentos pelo SEDEX, para que assim o pregoeiro possa verificar o prazo máximo
estabelecido no Edital, sob pena de desclassificação.

15.11. O proponente deverá indicar na proposta, as exigências para cada item, dos lotes constantes no anexo I.

15.12. O Município de Santa Teresa - ES, à seu exclusivo critério, através da(o) Pregoeira(o) e sua  equipe de apoio,
poderá proceder, no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término do certame, visita técnica às instalações da
licitante que tiver apresentado o menor preço para certificar do pleno atendimento às exigências do edital para,
sequencialmente então, homologar a licitação. 

15.13. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, ou se recusar a
assinar o contrato, a(o) Pregoeira(o) examinará a oferta subsequente e a respectiva documentação de habilitação,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital, caso
em que convocará o licitante proponente para negociar o preço, tendo sempre como meta o preço da menor oferta
obtida no pregão. 

15.14. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta
ou lance de menor preço.

15.15. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinatura do
contrato, no prazo e condições definidos neste Edital.

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

16.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data  fixada para abertura da sessão pública, no horário de 8 às 11 horas e de
12:30 às 15:30 horas, qualquer pessoa poderá  impugnar o ato convocatório do pregão,  na forma eletrônica.
16.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata (no prazo de
trinta minutos) e motivada (descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer)  em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões em igual prazo, que  começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem
anterior, importará na decadência desse direito, ficando a(o) Pregoeira(o) autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.       
16.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
16.5. Não serão admitidos recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não apresentadas pelo

j. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
k. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade          

superior e propor a homologação.

12. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

12.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão 
provedor, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do pregão.

12.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas 
no País.

12.3. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa deste Município, 
devidamente justificada.

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

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

13. O JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

13.1. Obedecidos os critérios definidos nos incisos do art. 25 do Decreto Municipal nº 265/2018, para 
julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por lote.

13.2. A (o) Pregoeira (o) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

14. DA PARTICIPAÇÃO

14.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos.

a) A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site http://www.bb.com.br, 
opção "Acesso Identificado".

14.2. Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

14.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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proponente as razões para interposição do recurso.
16.6. Os recursos contra decisões da Pregoeira(o) não terão efeito suspensivo, salvo as hipóteses previstas em lei.
16.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
16.8. Os recursos relativos à presente licitação deverão ser dirigidos à(ao) Pregoeira(o) e protocolados na Prefeitura
Municipal de Santa Teresa, na  Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Santa Teresa - ES, CEP 29650-000, em dias úteis, no
horário de 8 às 11 horas e de 12:30 às 15:30 horas, onde serão recebidos, examinados e submetidos à autoridade
competente, que decidirá sobre a sua pertinência.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Em caso de inexecução total ou parcial do FORNECIMENTO, ou qualquer inadimplência contratual, inclusive
desatendimento das determinações da Fiscalização, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, no que couber às seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multas Pecuniárias.

III- Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração Municipal e, se for o caso,
descredenciamento do Cadastro de fornecedores desta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, conforme disposto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada, com base na alínea anterior.

Parágrafo Primeiro: As multas serão aplicadas para os seguintes casos e percentuais, limitadas a 10% (dez por
cento) do valor global contratado:

a) Multa de 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no início do fornecimento, calculada sobre o valor
global do contrato;

b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos bens, incidente sobre o valor da fatura, durante
os 30 (trinta) primeiros dias e em dobro para cada dia subsequente;

c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da licitação, por desatendimento às cláusulas contratuais;

Parágrafo segundo: A sanção de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada juntamente com a sanção prevista
no inciso III, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos da sua aplicação.

Parágrafo terceiro: No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação de
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

17.2. Atingido o limite de 10% (dez por cento) do valor global regularmente atualizado do CONTRATO, o Município
poderá promover a rescisão parcial ou total do CONTRATO.

17.3. A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
físico resultar de força maior devidamente comprovada ou de instruções do Município.

17.4. A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município, cobrada
judicialmente ou recebida diretamente da CONTRATADA.

17.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 17.1 poderão ser aplicadas juntamente com inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
ciência do ato.

17.6. As sanções previstas nos incisos I, II e III do subitem 17.1 deverão ser indicadas pela Secretaria Requisitante,
garantida a prévia defesa.

15. ABERTURA

15.1. A partir do horário e data estabelecidos no subitem 1.4 do presente edital, terá início a sessão pública 
do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a(o) Pregoeira(o) a 
avaliar a sua aceitabilidade.

15.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 
recebimento, com indicação do valor e respectivo horário de registro.

15.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema pelo proponente.

15.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.

15.5. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

15.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, 
aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances.

15.7. Facultativamente, a(o) Pregoeira(o) poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de 
aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual 
será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, a(o) Pregoeira(o) poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o 
lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

15.8. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances 
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela(o) Pregoeira(o) acerca da aceitação do lance de menor 
valor.

15.9. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá apresentar 
proposta, versão impressa, modelo Anexo I, contemplando preço unitário e total por lote, de acordo com 
os praticados no mercado, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), fixo e 
irreajustável, no prazo de 48 horas, sob pena de desclassificação. E a mesma deverá também ser enviada 
via email: licitacao@santateresa.es.gov.br, para análise. 

15.10.  Os documentos originais ou cópias autenticadas relacionados no Anexo III, deste edital, deverão ser 
apresentados juntamente com a proposta, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e enviar por e-
mail o comprovante de envio dos documentos pelo SEDEX, para que assim o pregoeiro possa verificar o 
prazo máximo estabelecido no Edital, sob pena de desclassificação.

15.11. O proponente deverá indicar na proposta, as exigências para cada item, dos lotes constantes no anexo 
I.
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17.7. A sanção prevista no inciso IV do subitem 17.1. é de competência do Sr. Prefeito Municipal, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo  a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

17.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 17.1 poderão também ser aplicadas à CONTRATADA que,
em razão do CONTRATO:

I - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos, referentes ao FORNECIMENTO contratado;

II - Praticar atos lícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III - Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Município, em virtude de atos ilícitos praticados.

18. DO PRAZO E CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

18.1. Homologada a licitação, não havendo recurso, receberá o licitante vencedor uma Autorização de
Fornecimento/Execução para a partir daí, proceder a entrega dos produtos.

18.2. No ato da entrega dos bens, deverá ser entregue a Nota Fiscal bem como, apresentar comprovação de
regularidade perante o INSS, FGTS, Ministério do Trabalho, a Fazenda Estadual (de sua sede), a Fazenda Federal e
a Fazenda Municipal de sua sede e do Município de Santa Teresa - ES.

18.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em entregar os bens ou de parte deles dentro do prazo
estabelecido sujeitará, ainda, ao concorrente à aplicação das penalidades.

18.4. A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº
8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. O preço máximo global a ser pago pelo presente procedimento licitatório é de:
Lote 01: R$ 14.184,00 (quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais).

19.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou autorização de fornecimento, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.

19.3. É facultado à(ao) Pregoeira(o), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela(o) Pregoeira(o), sob pena de desclassificação.

19.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
proponentes, desde que não comprometam o interesse do Município de Santa Teresa, a finalidade e a segurança da
contratação.

19.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios
do Espírito Santo. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela(o) Pregoeira(o).

19.8. A entrega dos bens objeto desta licitação serão feitas nos locais especificados no Termo de Referência, Anexo
VIII. 

15.12. O Município de Santa Teresa - ES, à seu exclusivo critério, através da(o) Pregoeira(o) e sua  
equipe de apoio, poderá proceder, no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término do certame, visita 
técnica às instalações da licitante que tiver apresentado o menor preço para certificar do pleno 
atendimento às exigências do edital para, sequencialmente então, homologar a licitação. 

15.13. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, ou se 
recusar a assinar o contrato, a(o) Pregoeira(o) examinará a oferta subsequente e a respectiva 
documentação de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda às exigências do edital, caso em que convocará o licitante proponente para negociar o 
preço, tendo sempre como meta o preço da menor oferta obtida no pregão. 

15.14. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor 
da proposta ou lance de menor preço.

15.15. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinatura do 
contrato, no prazo e condições definidos neste Edital.

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

16.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data  fixada para abertura da sessão pública, no horário de 8 às 11 
horas e de 12:30 às 15:30 horas, qualquer pessoa poderá  impugnar o ato convocatório do pregão,  na 
forma eletrônica.

16.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata (no 
prazo de trinta minutos) e motivada (descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a 
recorrer)  em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que  começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a(o) Pregoeira(o) 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.       

16.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

16.5. Não serão admitidos recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não apresentadas pelo 
proponente as razões para interposição do recurso.

16.6. Os recursos contra decisões da Pregoeira(o) não terão efeito suspensivo, salvo as hipóteses previstas em 
lei.

16.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.8. Os recursos relativos à presente licitação deverão ser dirigidos à(ao) Pregoeira(o) e protocolados na 
Prefeitura Municipal de Santa Teresa, na  Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Santa Teresa - ES, CEP 29650-
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19.9. A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.

19.10. Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, o Município de
Santa Teresa - ES poderá revogar a licitação, ou anulá-la por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado conforme dispõe o Art. 49 da Lei 8666/93, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da referida Lei.

19.11. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único do art.
59, da Lei nº 8.666/93.

19.12. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.13. O licitante que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do instrumento contratual (Nota de Empenho/Ordem de Compra), facultadas as supressões além desse
limite, mediante acordo entre as partes.

20. DO FORO
20.1. O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação será o da Comarca de Santa
Teresa - ES.

Santa Teresa (ES), 03 de agosto de 2022.

Iliani Totol Knupp
Pregoeira Oficial/PMST

000, em dias úteis, no horário de 8 às 11 horas e de 12:30 às 15:30 horas, onde serão recebidos, examinados e 
submetidos à autoridade competente, que decidirá sobre a sua pertinência.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Em caso de inexecução total ou parcial do FORNECIMENTO, ou qualquer inadimplência contratual, 
inclusive desatendimento das determinações da Fiscalização, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo 
das responsabilidades civil e criminal, no que couber às seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multas Pecuniárias.

III- Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração Municipal e, se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de fornecedores desta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, conforme disposto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada, com base na alínea anterior.

Parágrafo Primeiro: As multas serão aplicadas para os seguintes casos e percentuais, limitadas a 10% (dez 
por cento) do valor global contratado:

a) Multa de 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no início do fornecimento, calculada sobre o 
valor global do contrato;

b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos bens, incidente sobre o valor da fatura, 
durante os 30 (trinta) primeiros dias e em dobro para cada dia subsequente;

c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da licitação, por desatendimento às cláusulas contratuais;

Parágrafo segundo: A sanção de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada juntamente com a sanção 
prevista no inciso III, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos da sua aplicação.

Parágrafo terceiro: No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação 
de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

17.2. Atingido o limite de 10% (dez por cento) do valor global regularmente atualizado do CONTRATO, o 
Município poderá promover a rescisão parcial ou total do CONTRATO.

17.3. A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos no 
cronograma físico resultar de força maior devidamente comprovada ou de instruções do Município.

17.4. A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município, cobrada 
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judicialmente ou recebida diretamente da CONTRATADA.

17.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 17.1 poderão ser aplicadas juntamente com 
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da ciência do ato.

17.6. As sanções previstas nos incisos I, II e III do subitem 17.1 deverão ser indicadas pela Secretaria 
Requisitante, garantida a prévia defesa.

17.7. A sanção prevista no inciso IV do subitem 17.1. é de competência do Sr. Prefeito Municipal, facultada 
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo  a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

17.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 17.1 poderão também ser aplicadas à 
CONTRATADA que, em razão do CONTRATO:

I - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, referentes ao FORNECIMENTO contratado;

II - Praticar atos lícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III - Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Município, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

18. DO PRAZO E CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

18.1. Homologada a licitação, não havendo recurso, receberá o licitante vencedor uma Autorização de 
Fornecimento/Execução para a partir daí, proceder a entrega dos produtos.

18.2. No ato da entrega dos bens, deverá ser entregue a Nota Fiscal bem como, apresentar comprovação de 
regularidade perante o INSS, FGTS, Ministério do Trabalho, a Fazenda Estadual (de sua sede), a Fazenda 
Federal e a Fazenda Municipal de sua sede e do Município de Santa Teresa - ES.

18.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em entregar os bens ou de parte deles dentro do prazo 
estabelecido sujeitará, ainda, ao concorrente à aplicação das penalidades.

18.4. A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. O preço máximo global a ser pago pelo presente procedimento licitatório é de:
Lote 01: R$ 14.184,00 (quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais).

19.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 
das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, 
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou autorização de fornecimento, sem prejuízo das 
demais 
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sanções cabíveis.

19.3. É facultado à(ao) Pregoeira(o), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pela(o) Pregoeira(o), sob pena de desclassificação.

19.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do Município de Santa Teresa, a finalidade e a 
segurança da contratação.

19.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial dos Municípios do Espírito Santo. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela(o) 
Pregoeira(o).

19.8. A entrega dos bens objeto desta licitação serão feitas nos locais especificados no Termo de Referência, 
Anexo VIII. 

19.9. A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.

19.10. Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, o 
Município de Santa Teresa - ES poderá revogar a licitação, ou anulá-la por ilegalidade, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado conforme dispõe o Art. 49 da Lei 8666/93, sem que tal ato possa gerar 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da referida Lei.

19.11. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único 
do art. 59, da Lei nº 8.666/93.

19.12. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.13. O licitante que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do instrumento contratual (Nota de Empenho/Ordem de Compra), facultadas as supressões 
além desse limite, mediante acordo entre as partes.

20. DO FORO
20.1. O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação será o da Comarca de Santa 
Teresa - ES.

Santa Teresa (ES), 03 de agosto de 2022.

Iliani Totol Knupp
Pregoeira Oficial/PMST
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ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022.
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Aquisição do gênero alimentício Feijão Carioca para atender a demanda das Instituições de Ensino pertencentes a
Secretaria Municipal de Educação- SMED

VALOR MÁXIMO A SER PAGO POR LOTE:
Lote 01: R$ 14.184,00 (quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais).

OBSERVAÇÕES:
1. O proponente deverá informar no campo "INFORMAÇÕES ADICIONAIS" por ocasião da apresentação de sua
proposta, versão virtual contendo a marca dos produtos ofertados, sob pena de desclassificação, no Sistema do
Pregão Eletrônico do Banco do Brasil, e fazer constar ainda da versão impressa a ser encaminhada ao Município no
caso de licitante arrematante, Modelo Anexo I, a marca dos produtos a serem ofertados, sob pena de
desclassificação. 
2. Não será aceita proposta de preços que após a fase de lances/negociação estiver com preços por lote superiores
ao constante na planilha do Anexo I do edital.  
3. Os licitantes deverão acompanhar no Sistema Eletrônico, através do campo "CONSULTAR MENSAGEM", durante
todo o período da licitação, compreendido da data da publicação do edital até a de homologação do processo licita-
tório, as informações postadas no sistema pela(o) Pregoeira(o). Em caso de dúvidas deve o interessado consultar o
setor de apoio do Banco do Brasil pelo telefone 0800.729.0500.  
4. O proponente deverá postar a proposta no Sistema Eletrônico considerando o valor por LOTE, não é necessário,
nesta fase, incluir anexos, salvo quando solicitado no edital. 
5. O proponente deverá apresentar na proposta, versão impressa, preço para todos os itens do Lote ofertado.  
6. Os licitantes deverão registrar também no campo "interessados na licitação", no site do Pregão Eletrônico, entre
outras informações, o telefone e o e-mail para contato.
7. Os produtos deverão ser entregues conforme Item 5 do Termo de Referência constante no Anexo VIII.
8. Os produtos deverão ter o prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
9. A empresa vencedora deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
10. As empresas vencedoras deverão atender a todas as exigências e informações contidas no Termo de Referência
constante no Anexo VIII.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
1. Um licitante que tenha participação em filiais ou outras empresas que fazem parte de um mesmo grupo
econômico ou financeiro somente poderá apresentar proposta através de uma única empresa desse grupo. Em caso
contrário o licitante, além de ser desclassificado por ocasião da apresentação da sua documentação de habilitação,
estará sujeito ainda às penalidades prescritas no edital. 
1.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que
tenham diretores, acionistas (com qualquer participação acionária), ou representantes legais comuns, e aquelas que
dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.
2. Em caso de desistência de lances ofertados ou lotes arrematados, o proponente, além de ser alijado de todo o
processo licitatório, estará sujeito ainda às penalidades previstas no edital.   

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Aquisição do gênero alimentício Feijão Carioca para atender a demanda das Instituições de Ensino 
pertencentes a Secretaria Municipal de Educação- SMED

VALOR MÁXIMO A SER PAGO POR LOTE:

Lote 01: R$ 14.184,00 (quatorze mil, cento e oitenta e quatro reais).

OBSERVAÇÕES:

1. O proponente deverá informar no campo "INFORMAÇÕES ADICIONAIS" por ocasião da apresentação 
de sua proposta, versão virtual contendo a marca dos produtos ofertados, sob pena de desclassificação, no 
Sistema do Pregão Eletrônico do Banco do Brasil, e fazer constar ainda da versão impressa a ser 
encaminhada ao Município no caso de licitante arrematante, Modelo Anexo I, a marca dos produtos a 
serem ofertados, sob pena de desclassificação. 

2. Não será aceita proposta de preços que após a fase de lances/negociação estiver com preços por lote 
superiores ao constante na planilha do Anexo I do edital.  

3. Os licitantes deverão acompanhar no Sistema Eletrônico, através do campo "CONSULTAR 
MENSAGEM", durante todo o período da licitação, compreendido da data da publicação do edital até a de 
homologação do processo licitatório, as informações postadas no sistema pela(o) Pregoeira(o). Em caso de 
dúvidas deve o interessado consultar o setor de apoio do Banco do Brasil pelo telefone 0800.729.0500.  

4. O proponente deverá postar a proposta no Sistema Eletrônico considerando o valor por LOTE, não é 
necessário, nesta fase, incluir anexos, salvo quando solicitado no edital. 

5. O proponente deverá apresentar na proposta, versão impressa, preço para todos os itens do Lote ofertado.  

6. Os licitantes deverão registrar também no campo "interessados na licitação", no site do Pregão Eletrônico, 
entre outras informações, o telefone e o e-mail para contato.

7. Os produtos deverão ser entregues conforme Item 5 do Termo de Referência constante no Anexo VIII.

8. Os produtos deverão ter o prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.

9. A empresa vencedora deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

10. As empresas vencedoras deverão atender a todas as exigências e informações contidas no Termo de 
Referência constante no Anexo VIII.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

1. Um licitante que tenha participação em filiais ou outras empresas que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro somente poderá apresentar proposta através de uma única empresa desse grupo. Em 
caso contrário o licitante, além de ser desclassificado por ocasião da apresentação da sua documentação de 
habilitação, estará sujeito ainda às penalidades prescritas no edital. 

1.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas 
que tenham diretores, acionistas (com qualquer participação acionária), ou representantes legais comuns, e 
aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

2. Em caso de desistência de lances ofertados ou lotes arrematados, o proponente, além de ser alijado de todo
o processo licitatório, estará sujeito ainda às penalidades previstas no edital.   
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022.
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa: ____________(Nome da Empresa)____________
À: ( Nome do Órgão )

 PREGÃO nº ___/___Fornecimento de Materiais .................
Prezados Senhores:
Pela presente formulamos Proposta Comercial para fornecimento dos bens supracitados, de acordo com todas as
condições do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022 e seus anexos.
1. Compõe nossa Proposta os seguintes anexos:
Anexo I -    Descrição do Objeto
Anexo VI-  Declaração de que tomou conhecimento de todos os dados do Edital. 
2. O prazo de validade de presente Proposta é de 60 dias corridos, a contar da data estabelecida por V.S.as. para
sua apresentação.
3. Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos,
contribuições, fretes e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela aquisição dos bens.
Atenciosamente,

Identificação e Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022.

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: ____________(Nome da Empresa)____________

À: ( Nome do Órgão )

PREGÃO nº ___/___ Fornecimento de Materiais .................

Prezados Senhores:

Pela presente formulamos Proposta Comercial para fornecimento dos bens supracitados, de acordo com todas 
as condições do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022 e seus anexos.

1. Compõe nossa Proposta os seguintes anexos:

Anexo I -    Descrição do Objeto

Anexo VI-  Declaração de que tomou conhecimento de todos os dados do Edital. 

2. O prazo de validade de presente Proposta é de 60 dias corridos, a contar da data estabelecida por V.S.as. 
para sua apresentação.

3. Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos, 
contribuições, fretes e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela aquisição 
dos bens.

Atenciosamente,

Identificação e Assinatura
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ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022.
Para habilitar-se no certame, após a fase de disputa, o licitante vencedor deverá apresentar a seguinte
documentação:

1. DA HABILITAÇÃO 
Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua
natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da
imprensa oficial, não sendo aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos neste edital.

1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
 a)Estatuto Social ou Contrato Social em vigor e suas alterações, se houver, ou da respectiva consolidação,

devidamente registrado.

b) Registro Comercial no caso de Empresa Individual.

c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos
nomes e endereços dos diretores em exercício; ou

d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal (onde for sediada a empresa).

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

d) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Obs.: Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da
Administração, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (conforme Arts. 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006).

1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, bens iguais ou semelhantes aos indicados no
Anexo I do edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, devidamente
assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão adquirente, compatível com o objeto desta licitação.

b) Alvará de Localização e Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto do certame.

1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a)  Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de
emissão de no máximo 30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação ou Certidão
Negativa com certificação do juízo onde tramita o processo de recuperação de que a empresa esteja apta
econômica e financeiramente a suportar o cumprimento do objeto licitado.

1.5. DA COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE/ MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
a) Declaração de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual
(ANEXO IX), assinada pelo seu contador responsável pela escrituração da empresa devidamente registrado no órgão
Regulador.

Observação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022.

Para habilitar-se no certame, após a fase de disputa, o licitante vencedor deverá apresentar a seguinte 
documentação:

1. DA HABILITAÇÃO 
Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua 
natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos 
da imprensa oficial, não sendo aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição 
aos documentos requeridos neste edital.

1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Estatuto Social ou Contrato Social em vigor e suas alterações, se houver, ou da respectiva consolidação, 
devidamente registrado.

b) Registro Comercial no caso de Empresa Individual.

c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou

d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

1.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal (onde for sediada a 
empresa).

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

d) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Obs.: Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (conforme Arts. 42 e 43 da Lei 
Complementar n° 123/2006).

1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, bens iguais ou semelhantes aos 
indicados no Anexo I do edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) 
atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão adquirente, compatível 
com o objeto desta licitação.
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 a)As empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, poderão deixar
de apresentar os documentos exigidos nos subitens 1.1, 1.2 (alínea "a"), obrigando-se, no entanto, em ambos os
casos, a declarar sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.  

 b)A empresa licitante que apresentar documentação ou declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil,
penal e administrativa.

 c)O objeto constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.

 d)Não serão aceitas certidões positivas de débitos, salvo se constar da própria certidão ressalva que autorize sua
aceitação.

 e)A aceitação de documentos obtidos via internet ficará condicionada a confirmação de sua validade pela Pregoeira
ou Equipe de Apoio.

2. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7o DA CF, NA FORMA DO ANEXO IV.

3. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE E IMPEDITIVO CONFORME MODELO ANEXO V.

b) Alvará de Localização e Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)  Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 
data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação 
ou Certidão Negativa com certificação do juízo onde tramita o processo de recuperação de que a empresa 
esteja apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento do objeto licitado.

1.5. DA COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE/ 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
a) Declaração de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual (ANEXO IX), assinada pelo seu contador responsável pela escrituração da empresa devidamente 
registrado no órgão Regulador.

Observação:
a) As empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santa Teresa -

ES, poderão deixar de apresentar os documentos exigidos nos subitens 1.1, 1.2 (alínea "a"), 
obrigando-se, no entanto, em ambos os casos, a declarar sob as penalidades legais, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação.  

b) A empresa licitante que apresentar documentação ou declaração falsa responderá por seus atos na 
esfera civil, penal e administrativa.

c) O objeto constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.

d) Não serão aceitas certidões positivas de débitos, salvo se constar da própria certidão ressalva que 
autorize sua aceitação.

e) A aceitação de documentos obtidos via internet ficará condicionada a confirmação de sua validade 
pela Pregoeira ou Equipe de Apoio.

2. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7o DA CF, NA FORMA DO 
ANEXO IV.

3. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE E IMPEDITIVO 
CONFORME MODELO ANEXO V.
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022.
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não
empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos
menores de 16 (dezesseis) anos.
Atendemos plenamente os dispositivos do Decreto n° 6.841, de 12 de junho de 2008.
Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes (..................)
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Santa Teresa - ES, ____ de __________ de ______.
____________________________________
Licitante interessado

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, 

que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.

Atendemos plenamente os dispositivos do Decreto n° 6.841, de 12 de junho de 2008.

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes (..................)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Santa Teresa - ES, ____ de __________ de ______.

____________________________________

Licitante interessado
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 000065/2022.
LOCAL E DATA

____________ (NOME DO ÓRGÃO) _____________
DECLARAÇÃO
A empresa ________ (Nome da Empresa) _________, estabelecida à __________ (Endereço Completo)
__________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis a
inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão No ____/______.

______________________________________________
(nome e identificação do representante legal)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000065/2022.

LOCAL E DATA

____________ (NOME DO ÓRGÃO) _____________

DECLARAÇÃO

A empresa ________ (Nome da Empresa) _________, estabelecida à __________ (Endereço Completo) 

__________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades 

cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão No ____/______.

______________________________________________

(nome e identificação do representante legal)
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ANEXO VI
Pregão Eletrônico Nº 000065/2022

DECLARAÇÃO

          A empresa _______________________________________, CNPJ n.º.......................... Declara que tomou
conhecimento de todas as condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico n.º 000065/2022, e que sua
proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente todas elas.  

Informamos também, que qualquer divergência na especificação dos itens entre a nossa proposta e o edital,
declaramos que atenderemos as especificações dos itens regidas no Edital de Pregão Eletrônico Nº 000065/2022.

                        

                                      ______________,        de ______ de 2022.

                                                       (preencher local e data)

                                                      _____________________________________
(carimbo da firma, nome do responsável e assinatura

                                                      

Pregão Eletrônico Nº 000065/2022

DECLARAÇÃO

          A empresa _______________________________________, CNPJ n.º.......................... Declara que 
tomou conhecimento de todas as condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico n.º 000065/2022, e 
que sua proposta foi elaborada tomando como base essas condições, e que a mesma atende integralmente
todas elas.  

Informamos também, que qualquer divergência na especificação dos itens entre a nossa proposta e o edital, 
declaramos que atenderemos as especificações dos itens regidas no Edital de Pregão Eletrônico Nº 
000065/2022.

                        

                                      ______________,        de ______ de 2022.

                                                       (preencher local e data)

                                                      _____________________________________
(carimbo da firma, nome do responsável e assinatura
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ANEXO VII
Pregão Eletrônico Nº 000065/2022

MINUTA DO CONTRATO Nº 

CONTRATO Nº __/2022
REF.: Pregão Eletrônico Nº000065/2022
PROCESSO Nº 008050/2022: 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA E A
EMPRESA......................., NA FORMA ABAIXO:

O Município de Santa Teresa - ES, pessoa jurídica de direito público a interno, com sede na Rua Darly Nerty
Vervloet, 446 - Centro, Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, adiante denominado CONTRATANTE, inscrito no
CNPJ sob o nº 27.167.444/0001-72, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Kleber Medici da
Costa e a Empresa ................................., com sede à ..................................., inscrita no CNPJ sob o nº
.........................., representada por seu representante legal, Sr. ........................, residente e
domiciliado......................, portador da Carteira de Identidade nº ................. e do CPF nº ......................, neste
ato denominada CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO de Fornecimento de ____, com preço certo, no
regime do tipo menor preço, sujeitando-se as contratantes à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto Municipal nº 265/2018, de acordo com os
termos do Processo nº 008050/2022, parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição, ficando
porém, ressalvadas como não transcritas as condições nele estipuladas que contrariem as disposições deste
CONTRATO, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
 1.1.Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pela CONTRATADA de ___________ com as

seguintes especificações:
(observar a proposta...)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E REAJUSTAMENTO:
2.1. Pelo fornecimento do bem especificado na Cláusula anterior, a CONTRATADA receberá, do CONTRATANTE, a
quantia de R$ ............................(extenso).

2.2. Fica expressamente estabelecido que o preço acima referido inclui todos os custos diretos e indiretos
decorrentes do FORNECIMENTO dos materiais, tais como: despesas diretas e indiretas, "Know-How", fretes, 
seguros,  encargos  trabalhistas e previdenciários, impostos, taxas,  e outros, de acordo com os documentos do
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO integrantes deste CONTRATO. 

2.3. Fica acordado entre as partes que o preço contratado será fixo e irreajustável, salvo o que rege a Lei Federal
8.666/93 nos seus Artigos 57, §1º; 58, §§1º e 2º; 65, II,"d", e §6º.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
3.1. Os pagamentos referentes às Notas de Empenho dos produtos adquiridos serão efetuados em até 30 (trinta)
dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o
Contrato;

3.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer
pendência com a Contratada;

3.3. Os requisitos de habilitação na licitação serão averiguados no dia do pagamento;

3.4. A critério da Contratante poderão ser utilizados valores devidos à contratada para pagamento de multa aplicada
em decorrência de sanção administrativa imposta, em regular procedimento;

3.5. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas
com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

Pregão Eletrônico Nº 000065/2022

MINUTA DO CONTRATO Nº 

CONTRATO Nº __/2022
REF.: Pregão Eletrônico Nº000065/2022
PROCESSO Nº 008050/2022: 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA E A 
EMPRESA......................., NA FORMA ABAIXO:

O Município de Santa Teresa - ES, pessoa jurídica de direito público a interno, com sede na Rua Darly Nerty 
Vervloet, 446 - Centro, Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, adiante denominado CONTRATANTE,
inscrito no CNPJ sob o nº 27.167.444/0001-72, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. 
Kleber Medici da Costa e a Empresa ................................., com sede à ..................................., inscrita no 
CNPJ sob o nº .........................., representada por seu representante legal, Sr. ........................, residente e 
domiciliado......................, portador da Carteira de Identidade nº ................. e do CPF nº ......................, neste
ato denominada CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO de Fornecimento de ____, com preço 
certo, no regime do tipo menor preço, sujeitando-se as contratantes à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto Municipal nº 265/2018, de 
acordo com os termos do Processo nº 008050/2022, parte integrante deste instrumento independentemente de 
transcrição, ficando porém, ressalvadas como não transcritas as condições nele estipuladas que contrariem as 
disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pela CONTRATADA de ___________ com 
as seguintes especificações:
(observar a proposta...)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E REAJUSTAMENTO:
2.1. Pelo fornecimento do bem especificado na Cláusula anterior, a CONTRATADA receberá, do 
CONTRATANTE, a quantia de R$ ............................(extenso).

2.2. Fica expressamente estabelecido que o preço acima referido inclui todos os custos diretos e indiretos 
decorrentes do FORNECIMENTO dos materiais, tais como: despesas diretas e indiretas, "Know-How", 
fretes,  seguros,  encargos  trabalhistas e previdenciários, impostos, taxas,  e outros, de acordo com os 
documentos do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO integrantes deste CONTRATO. 

2.3. Fica acordado entre as partes que o preço contratado será fixo e irreajustável, salvo o que rege a Lei 
Federal 8.666/93 nos seus Artigos 57, §1º; 58, §§1º e 2º; 65, II,"d", e §6º.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
3.1. Os pagamentos referentes às Notas de Empenho dos produtos adquiridos serão efetuados em até 30 
(trinta) dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal designado 
para o Contrato;
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3.6. O pagamento poderá ser suspenso pelo Município no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações
que possam, de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município;

3.7. Na Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar o número do contrato, o número do Edital, além das
especificações completas;

3.8. Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para correção,
ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação da nova Nota
Fiscal.

3.9 - SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO 

3.9.1. O  pagamento  poderá  ser  sustado  pelo Município nos seguintes casos: 

 a -Não cumprimento das obrigações que possam, de qualquer forma, prejudicar o Município; 
 b -Inadimplência de obrigações da CONTRATADA com o Município por conta do  estabelecido no CONTRATO; 
 c -Não entrega do BEM nas condições estabelecidas no CONTRATO; 
 d -Erros ou vícios na Nota Fiscal.  

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA:
4.1. O Contratado procederá à entrega dos produtos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento, dentro
do horário de funcionamento: 8h às 11h e de 12h30min às 15h30min, conforme demanda desta Secretaria, no
seguinte endereço:

- Secretaria Municipal de Educação: Setor de Almoxarifado, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa -
ES;

4.2. As entregas ocorrerão nos meses de setembro, outubro e novembro/2022.

4.3. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade
da Contratada.

4.4. Quando da entrega das mercadorias, de posse da Autorização de Fornecimento, o Setor de Almoxarifado fará o
seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal Eletrônica,
representando esse ato a conferência da marca do produto entregue pela Contratada, o valor unitário e o total dos
mesmos.

4.5. Após o recebimento provisório do produto, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada pelo
fiscal do contrato, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas no edital da
licitação.

4.6. A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do produto, que será realizado
exclusivamente pelo fiscal do contrato, por meio da aposição, data e assinatura do carimbo de “Atesto” na Nota
Fiscal Eletrônica.

4.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, ou apresentarem defeitos tais como: sinais aparentes de que
não se tratam de produtos novos ou em bom estado de conservação, dentre outros que possam identificar qualidade
incompatível com a especificada e declarada, o produto deverá ser substituído, por conta e ônus da Contratada, em
no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, não considerados como prorrogação de prazo de entrega. Esse processo de
verificação de compatibilidade será também aplicado ao produto encaminhado pela licitante em substituição, e
somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito.

3.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a Contratada;

3.3. Os requisitos de habilitação na licitação serão averiguados no dia do pagamento;

3.4. A critério da Contratante poderão ser utilizados valores devidos à contratada para pagamento de multa 
aplicada em decorrência de sanção administrativa imposta, em regular procedimento;

3.5. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e propostas, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

3.6. O pagamento poderá ser suspenso pelo Município no caso de não cumprimento de quaisquer das 
obrigações que possam, de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município;

3.7. Na Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar o número do contrato, o número do Edital, além 
das especificações completas;

3.8. Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação da 
nova Nota Fiscal.

3.9 - SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO 

3.9.1. O  pagamento  poderá  ser  sustado  pelo Município nos seguintes casos: 

a - Não cumprimento das obrigações que possam, de qualquer forma, prejudicar o Município; 
b - Inadimplência de obrigações da CONTRATADA com o Município por conta do  estabelecido no 
CONTRATO; 
c - Não entrega do BEM nas condições estabelecidas no CONTRATO; 
d - Erros ou vícios na Nota Fiscal.  

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA:
4.1. O Contratado procederá à entrega dos produtos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento, 
dentro do horário de funcionamento: 8h às 11h e de 12h30min às 15h30min, conforme demanda desta 
Secretaria, no seguinte endereço:

- Secretaria Municipal de Educação: Setor de Almoxarifado, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa 
Teresa - ES;

4.2. As entregas ocorrerão nos meses de setembro, outubro e novembro/2022.

4.3. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada.

4.4. Quando da entrega das mercadorias, de posse da Autorização de Fornecimento, o Setor de Almoxarifado 
fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal 
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Eletrônica, representando esse ato a conferência da marca do produto entregue pela Contratada, o valor 
unitário e o total dos mesmos.

4.5. Após o recebimento provisório do produto, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será 
verificada pelo fiscal do contrato, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações 
contidas no edital da licitação.

4.6. A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do produto, que será realizado 
exclusivamente pelo fiscal do contrato, por meio da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na 
Nota Fiscal Eletrônica.

4.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, ou apresentarem defeitos tais como: sinais aparentes de 
que não se tratam de produtos novos ou em bom estado de conservação, dentre outros que possam identificar 
qualidade incompatível com a especificada e declarada, o produto deverá ser substituído, por conta e ônus da 
Contratada, em no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, não considerados como prorrogação de prazo de 
entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao produto encaminhado pela 
licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação 
definitivamente recebido e aceito.

4.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da Contratada pela perfeita qualidade do 
produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização desse 
produto.

4.9. A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo mesmo estabelecimento habilitado no procedimento licitatório e 
deverá estar em conformidade com a unidade de fornecimento indicada na proposta do fornecedor e da Nota 
de Empenho.

4.10. Os produtos deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos 
de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de fornecimento.

4.11. Os fornecedores que efetivarem a entrega por meio de transportadoras deverão intermediar a exigência 
contida no subitem 4.1 entre a empresa terceirizada para a entrega e o Município de Santa Teresa.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste instrumento ocorrerão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias, que é de responsabilidade do Setor Contábil:
00180-1001000000 - (009006.1230600122.025.33903000000.10010000000)

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
6.1. Em caso de inexecução total ou parcial do FORNECIMENTO, ou qualquer inadimplência contratual, 
inclusive desatendimento das determinações da Fiscalização, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo 
das responsabilidades civil e criminal, no que couber às seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multas Pecuniárias.

III- Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração Municipal e, se for o caso, 
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descredenciamento do Cadastro de fornecedores desta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, conforme disposto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada, com base na alínea anterior.

Parágrafo Primeiro: As multas serão aplicadas para os seguintes casos e percentuais, limitadas a 10% (dez 
por cento) do valor global contratado:

a) Multa de 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no início do fornecimento, calculada sobre o 
valor global do contrato;

b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos bens, incidente sobre o valor da fatura, 
durante os 30 (trinta) primeiros dias e em dobro para cada dia subsequente;

c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da licitação, por desatendimento às cláusulas contratuais;

Parágrafo segundo: A sanção de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada juntamente com a sanção 
prevista no inciso III, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos da sua aplicação.

Parágrafo terceiro: No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação 
de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

6.2. Atingido o limite de 10% (dez por cento) do valor global regularmente atualizado do CONTRATO, o 
Município poderá promover a rescisão parcial ou total do CONTRATO.

6.3. A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos no 
cronograma físico resultar de força maior devidamente comprovada ou de instruções do Município.

6.4. A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município, cobrada 
judicialmente ou recebida diretamente da CONTRATADA.

6.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 6.1 poderão ser aplicadas juntamente com inciso 
II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da ciência do ato.

6.6. As sanções previstas nos incisos I, II e III do subitem 6.1 deverão ser indicadas pela Secretaria 
Requisitante, garantida a prévia defesa.

6.7. A sanção prevista no inciso IV do subitem 6.1. é de competência do Sr. Prefeito Municipal, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo  a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

6.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 6.1 poderão também ser aplicadas à 
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CONTRATADA que, em razão do CONTRATO:

I - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, referentes ao FORNECIMENTO contratado;

II - Praticar atos lícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III - Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Município, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em 
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

7.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

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

7.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência (Anexo VIII) ou na minuta de Contrato.

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

7.7. Não promover nenhuma alteração do FORNECIMENTO ou especificações do bem, sem a prévia 
aprovação, por escrito, do Município.

7.8. Responder, entre outros, por todos os encargos referentes ao uso na fabricação do bem, de marcas e 
patentes sujeitas a "royalties" ou encargos semelhantes, usadas por ela para atendimento ao 
FORNECIMENTO ora contratado.

7.9. Responder, na forma da lei, por perdas e danos eventualmente causados ao Município ou a terceiros.

7.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) de cada item contratado, desde que a despesa não esteja liquidada.

7.10.1. Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superiores ao limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) estabelecido no item anterior.

7.11. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos 
contratados.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário.

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 
designado.

8.4. Efetuar o pagamento devido à Contratada, na forma estabelecida no Termo de Referência (Anexo VIII), 
após a emissão e aceitação da nota Fiscal Eletrônica.

8.5. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a Contratada possa fornecer os produtos 
dentro das especificações exigidas no Termo de Referência (Anexo VIII).

8.6. Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, 
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas no Termo de Referência (Anexo VIII).

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Pricila Bertholo Margon, representante da 
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 
tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica 
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes prepostos, de conformidade com o Art. 70 da 
Lei. Nº 8.666, de 1993.

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS TRIBUTOS:
10.1. Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou tributos (impostos, taxas ou 
contribuição de melhoria), após a assinatura deste CONTRATO, que reflita, comprovadamente, no preço do 
produto, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo, observada 
a legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTROS:
11.1. Em caso de divergência existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica 
estabelecido que este instrumento prevalecerá como regulador do FORNECIMENTO ora contratado, 
substituindo toda e qualquer documentação anteriormente trocada entre o Município de Santa Teresa - ES e a 
CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO:
12.1. O Município de Santa Teresa - ES poderá declarar rescindido o CONTRATO, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a qualquer 
indenização, nos seguintes casos: 

a) Inexecução total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequências contratuais e as previstas 
em lei; 

b) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazo;
c) Atraso injustificado no FORNECIMENTO;
d) Desatendimento das determinações regulares do Município de Santa Teresa - ES designada para 

acompanhar e fiscalizar o FORNECIMENTO, assim como as de seus superiores; 
e) Cometimento reiterado de faltas no FORNECIMENTO do produto anotados pela Fiscalização do 

Município de Santa Teresa - ES.
f) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil e dissolução da sociedade; 
g) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo do 

Município de Santa Teresa - ES, prejudique a execução do  CONTRATO; 
h) Descumprimento do disposto na Lei 9854 de 28/10/99, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
i) Quando o valor das multas aplicadas ultrapassar de 10% (dez por cento) do valor global contratado ou 

após o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 
j) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

CONTRATO; 
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pelo Sr. Prefeito Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO. 

12.2. O Município de Santa Teresa - ES poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 
CONTRATO por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a CONTRATADA, neste caso, 
eventuais retenções efetuadas e o valor correspondente ao produto já fornecido e aprovado pela fiscalização, 
ou que esteja comprovadamente em processo de fabricação na data da rescisão, o qual passará à propriedade 
do Município de Santa Teresa - ES. 

12.3. A rescisão fundada nas hipóteses previstas nas alíneas "a" a "i", do subitem 13.1, acarretará à 
CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Quinta -
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste Contrato: 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao 
Município; 

b) Responsabilidade da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município de Santa Teresa - ES.

12.4. A forma de rescisão do CONTRATO, bem como suas consequências, estão elencadas na legislação em 
vigor que rege esta contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VIGÊNCIA DO CONTRATO:
13.1. O prazo para assinatura do contrato será de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da convocação para 
esse fim.

13.1. O Contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento/Execução e terá 
duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo ultrapassar o respectivo 
crédito orçamentário, previstos no Termo de Referência (Anexo VIII), podendo ser alterado dentro dos 
limites 
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autorizados nas Leis Federais nº 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS:
13.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões 
que se fizerem no produto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato nos 
termos da lei. 

13.1.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo 
as supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.2. As supressões ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados através do Município de 
Santa Teresa - ES, responsável pela fiscalização da entrega do bem mediante a elaboração de Termo de 
Aditamento ao instrumento contratual.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
14.1. Elegem as partes, o Foro da Comarca de Santa Teresa - ES, com renúncia expressa a qualquer outro 
para solução de quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

14.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em vias iguais e 
rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

   

Santa Teresa - ES, xx de xxxx de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS
1-
2-
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ANEXO VIII
Pregão Eletrônico Nº 000065/2022

TERMO DE REFERÊNCIA
(AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO  PERTENCENTES
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

1 - SECRETARIA REQUISITANTE
Secretaria Municipal de Educação.

2 - OBJETO 
2.1. Contratação de empresa para fornecimento do gênero alimentício Feijão Carioca para atender a demanda das
Instituições de Ensino pertencentes a está secretaria.

2.2. Quantidade de 1.200 KG, sendo entregue em 03 (três) parcelas. 

3 - JUSTIFICATIVA
3.1. A contratação de empresa para fornecimento do gênero alimentício Feijão Carioca atenderá às necessidades do
produto na elaboração da alimentação escolar das Instituições de Ensino da rede Municipal.

3.2. Atender necessidade de reposição do produto para consumo imediato nas Instituições de Ensino e estoque no
almoxarifado central da Secretaria Municipal de Educação, para desempenho de suas atividades.

3.3. A reposição se faz necessária em virtude do baixo estoque que ora se observa devido ao consumo regular.

4 - MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
4.1. Será realizada licitação na modalidade de PREGÃO, conforme rege o Decreto Municipal nº 265/2018.

5 - DO LOCAL E DA ENTREGA
5.1. O Contratado procederá à entrega dos produtos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento, dentro
do horário de funcionamento: 8h às 11h e de 12h30min às 15h30min, conforme demanda desta Secretaria, no
seguinte endereço:

- Secretaria Municipal de Educação: Setor de Almoxarifado, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa -
ES;

5.2. As entregas ocorrerão nos meses de setembro, outubro e novembro/2022.

5.3. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade
da Contratada.

5.4. Quando da entrega das mercadorias, de posse da Autorização de Fornecimento, o Setor de Almoxarifado fará o
seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal Eletrônica,
representando esse ato a conferência da marca do produto entregue pela Contratada, o valor unitário e o total dos
mesmos.

5.5. Após o recebimento provisório do produto, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada pelo
fiscal do contrato, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas no edital da
licitação.

5.6. A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do produto, que será realizado
exclusivamente pelo fiscal do contrato, por meio da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota
Fiscal Eletrônica.

5.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, ou apresentarem defeitos tais como: sinais aparentes de que
não se tratam de produtos novos ou em bom estado de conservação, dentre outros que possam identificar qualidade
incompatível com a especificada e declarada, o produto deverá ser substituído, por conta e ônus da Contratada, em
no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, não considerados como prorrogação de prazo de entrega. Esse processo de
verificação de compatibilidade será também aplicado ao produto encaminhado pela licitante em substituição, e

Pregão Eletrônico Nº 000065/2022

TERMO DE REFERÊNCIA
(AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO  PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

1 - SECRETARIA REQUISITANTE
Secretaria Municipal de Educação.

2 - OBJETO 
2.1. Contratação de empresa para fornecimento do gênero alimentício Feijão Carioca para atender a 
demanda das Instituições de Ensino pertencentes a está secretaria.

2.2. Quantidade de 1.200 KG, sendo entregue em 03 (três) parcelas. 

3 - JUSTIFICATIVA
3.1. A contratação de empresa para fornecimento do gênero alimentício Feijão Carioca atenderá às 
necessidades do produto na elaboração da alimentação escolar das Instituições de Ensino da rede Municipal.

3.2. Atender necessidade de reposição do produto para consumo imediato nas Instituições de Ensino e 
estoque no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Educação, para desempenho de suas atividades.

3.3. A reposição se faz necessária em virtude do baixo estoque que ora se observa devido ao consumo 
regular.

4 - MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
4.1. Será realizada licitação na modalidade de PREGÃO, conforme rege o Decreto Municipal nº 265/2018.

5 - DO LOCAL E DA ENTREGA
5.1. O Contratado procederá à entrega dos produtos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento, 
dentro do horário de funcionamento: 8h às 11h e de 12h30min às 15h30min, conforme demanda desta 
Secretaria, no seguinte endereço:

- Secretaria Municipal de Educação: Setor de Almoxarifado, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa 
Teresa - ES;

5.2. As entregas ocorrerão nos meses de setembro, outubro e novembro/2022.

5.3. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada.

5.4. Quando da entrega das mercadorias, de posse da Autorização de Fornecimento, o Setor de Almoxarifado 
fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal 
Eletrônica, representando esse ato a conferência da marca do produto entregue pela Contratada, o valor 
unitário e o total dos mesmos.
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somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito.

5.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da Contratada pela perfeita qualidade do produto
fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização desse produto.

5.9. A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo mesmo estabelecimento habilitado no procedimento licitatório e deverá
estar em conformidade com a unidade de fornecimento indicada na proposta do fornecedor e da Nota de Empenho.

5.10. Os produtos deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de
transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de fornecimento.

5.11. Os fornecedores que efetivarem a entrega por meio de transportadoras deverão intermediar a exigência
contida no subitem 5.1 entre a empresa terceirizada para a entrega e o Município de Santa Teresa.

6 - GARANTIAS
6.1. Fornecer garantia mínima de 06 (seis) meses a partir do recebimento do produto.

6.2. Durante a garantia a empresa Contratada estará obrigado a:
6.2.1. Substituir o produto defeituoso, sem ônus.
6.2.2. Trocar o produto no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da CONTRATANTE,
sem ônus.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita
observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.

7.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

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

7.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de Contrato.

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

7.7. Não promover nenhuma alteração do FORNECIMENTO ou especificações do bem, sem a prévia aprovação, por
escrito, do Município.

7.8. Responder, entre outros, por todos os encargos referentes ao uso na fabricação do bem, de marcas e patentes
sujeitas a "royalties" ou encargos semelhantes, usadas por ela para atendimento ao FORNECIMENTO ora
contratado.

7.9. Responder, na forma da lei, por perdas e danos eventualmente causados ao Município ou a terceiros.

7.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) de cada item contratado, desde que a despesa não esteja liquidada.
7.10.1. Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superiores ao limite de 25% estabelecido no item
anterior.

7.11. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos contratados.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário.

5.5. Após o recebimento provisório do produto, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será 
verificada pelo fiscal do contrato, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações 
contidas no edital da licitação.

5.6. A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do produto, que será realizado 
exclusivamente pelo fiscal do contrato, por meio da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na 
Nota Fiscal Eletrônica.

5.7. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, ou apresentarem defeitos tais como: sinais aparentes de 
que não se tratam de produtos novos ou em bom estado de conservação, dentre outros que possam identificar 
qualidade incompatível com a especificada e declarada, o produto deverá ser substituído, por conta e ônus da 
Contratada, em no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, não considerados como prorrogação de prazo de 
entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao produto encaminhado pela 
licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação 
definitivamente recebido e aceito.

5.8. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da Contratada pela perfeita qualidade do 
produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização desse 
produto.

5.9. A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo mesmo estabelecimento habilitado no procedimento licitatório e 
deverá estar em conformidade com a unidade de fornecimento indicada na proposta do fornecedor e da Nota 
de Empenho.

5.10. Os produtos deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos 
de transporte e acompanhados das respectivas notas fiscais de fornecimento.

5.11. Os fornecedores que efetivarem a entrega por meio de transportadoras deverão intermediar a exigência 
contida no subitem 5.1 entre a empresa terceirizada para a entrega e o Município de Santa Teresa.

6 - GARANTIAS
6.1. Fornecer garantia mínima de 06 (seis) meses a partir do recebimento do produto.

6.2. Durante a garantia a empresa Contratada estará obrigado a:
6.2.1. Substituir o produto defeituoso, sem ônus.
6.2.2. Trocar o produto no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da 
CONTRATANTE, sem ônus.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em 
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.

7.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

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

RUA DARLY NERTY VERVLOET, 446 - CENTRO - SANTA TERESA - ES  - CNPJ: 27.167.444/0001-72 TELEFONE: 27 - 3259 - 3853  licitacao@santateresa.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
     PMST
Fls. nº______

Ass. _______

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de servidor especialmente
designado.

8.4. Efetuar o pagamento devido à Contratada, na forma estabelecida neste Termo, após a emissão e aceitação da
Nota Fiscal Eletrônica.

8.5. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a Contratada possa fornecer os produtos
dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência.

8.6. Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato,
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência.

9 - AVALIAÇÃO DO CUSTO
9.1. O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados mediante preenchimento de
planilha de custos e/ou pesquisas de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamento
apensados ao processo.

9.2. Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e
todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com os objetos da contratação.

9.3. A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

10 - FISCALIZAÇÃO 
10.1. A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Pricila Bertholo Margon, representante desta
secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de produto inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

11 - PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos referentes às Notas de Empenho dos produtos adquiridos serão efetuados em até 30 (trinta)
dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal designado para o
Contrato.

11.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer
pendência com a Contratada.

11.3. Os requisitos de habilitação na licitação serão averiguados no dia do pagamento.

11.4. A critério da Contratante poderão ser utilizados valores devidos à contratada para pagamento de multa
aplicada em decorrência de sanção administrativa imposta, em regular procedimento.

11.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas
com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

11.6. O pagamento poderá ser suspenso pelo Município no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações
que possam, de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.

7.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de Contrato.

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

7.7. Não promover nenhuma alteração do FORNECIMENTO ou especificações do bem, sem a prévia 
aprovação, por escrito, do Município.

7.8. Responder, entre outros, por todos os encargos referentes ao uso na fabricação do bem, de marcas e 
patentes sujeitas a "royalties" ou encargos semelhantes, usadas por ela para atendimento ao 
FORNECIMENTO ora contratado.

7.9. Responder, na forma da lei, por perdas e danos eventualmente causados ao Município ou a terceiros.

7.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) de cada item contratado, desde que a despesa não esteja liquidada.
7.10.1. Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superiores ao limite de 25% estabelecido no item 
anterior.

7.11. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos 
contratados.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário.

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de servidor 
especialmente designado.

8.4. Efetuar o pagamento devido à Contratada, na forma estabelecida neste Termo, após a emissão e 
aceitação da Nota Fiscal Eletrônica.

8.5. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a Contratada possa fornecer os produtos 
dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência.

8.6. Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, 
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência.

9 - AVALIAÇÃO DO CUSTO
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11.7. Na Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar o número do contrato, o número do Edital, além das
especificações completas.

11.8. Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para correção,
ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação da nova Nota
Fiscal.

12 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 
12.1. O contrato terá inicio a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento e terá duração correspondente
ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário.

13 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.1. Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, produtos iguais ou semelhantes aos
indicados no Objeto deste Termo de Referência. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo
01 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão adquirente,
compatível com o objeto deste Termo de Referência. 

13.2.  Alvará de Licença para Localização e Funcionamento. 

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Funcional Programática: 009006.1230600122.025 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 10010000000 - Recursos Ordinários
Ficha: 0000180

15 - DAS SANÇÕES 
 15.1.Em caso de inexecução total ou parcial do FORNECIMENTO, ou qualquer inadimplência contratual, inclusive

desatendimento das determinações da Fiscalização, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, no que couber às seguintes penalidades:
I - Advertência.
II - Multas Pecuniárias. 
III - Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração Municipal e, se for o caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura,  pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada, com base na alínea anterior.

Parágrafo Primeiro: As multas serão aplicadas para os seguintes casos e percentuais, limitadas a 10% (dez por
cento) do valor global contratado:
a) Multa de 0,3%(zero vírgula três por cento) por dia de atraso no início do fornecimento, calculada sobre o valor
global do contrato. 
b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos bens,  incidente sobre o valor da fatura,
durante os 30 (trinta) primeiros dias e em dobro para cada dia subsequente.
c) Multa de 2%(dois por cento) sobre o valor total da licitação, por desatendimento às cláusulas contratuais.

Parágrafo Segundo: A sanção de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada juntamente com a sanção prevista
no inciso "III", facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

Parágrafo Terceiro: No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação de
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

 15.2.Atingido o limite de 10% (dez por cento) do valor global regularmente atualizado do CONTRATO, o Município
poderá promover a rescisão parcial ou total do CONTRATO.

 15.3.A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
físico resultar de força maior devidamente comprovada ou de instruções do Município.

9.1. O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados mediante 
preenchimento de planilha de custos e/ou pesquisas de preços praticados no mercado em contratações 
similares, conforme orçamento apensados ao processo.

9.2. Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com os objetos da contratação.

9.3. A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

10 - FISCALIZAÇÃO 
10.1. A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Pricila Bertholo Margon, representante desta 
secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de produto inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica 
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da 
Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11 - PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos referentes às Notas de Empenho dos produtos adquiridos serão efetuados em até 30 
(trinta) dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal designado 
para o Contrato.

11.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a Contratada.

11.3. Os requisitos de habilitação na licitação serão averiguados no dia do pagamento.

11.4. A critério da Contratante poderão ser utilizados valores devidos à contratada para pagamento de multa 
aplicada em decorrência de sanção administrativa imposta, em regular procedimento.

11.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e propostas, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

11.6. O pagamento poderá ser suspenso pelo Município no caso de não cumprimento de quaisquer das 
obrigações que possam, de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município.

11.7. Na Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar o número do contrato, o número do Edital, 
além das especificações completas.
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 15.4.A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município, cobrada
judicialmente ou recebida diretamente da CONTRATADA.

 15.5.As sanções previstas nos Incisos I, III e IV do subitem 15.1 poderão ser aplicadas juntamente com o Inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
ciência do ato.

 15.6.As sanções previstas nos Incisos I, II e III do subitem 15.1 deverão ser indicadas pela Secretaria Requisitante,
garantida a prévia defesa.

 15.7.A sanção prevista no Inciso IV do subitem 15.1 é de competência do Sr. Prefeito Municipal, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

 15.8.As sanções previstas nos Incisos III e IV do subitem 15.1 poderão também ser aplicadas à CONTRATADA que,
em razão do CONTRATO:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos, referentes ao FORNECIMENTO contratado; 
b) Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Município, em virtude de atos ilícitos praticados.

16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
16.1. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.

16.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações e legislação correlata.

Santa Teresa, 21 de junho de 2022.

Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência. 

JÉSSICA APARECIDA FURLANI
Auxiliar Administrativo
Declaro que sou responsável pela fiscalização do contrato resultante da licitação. 

PRICILA BERTHOLO MARGON 
Nutricionista

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas nas
declarações e assinaturas acima e que todos os requisitos obrigatórios foram observados neste Termo de
Referência.

KÁTIA WIETCHESKY
Secretária Municipal de Educação

11.8. Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data da apresentação da 
nova Nota Fiscal.

12 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 
12.1. O contrato terá inicio a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento e terá duração 
correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo ultrapassar o respectivo crédito 
orçamentário.

13 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.1. Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, produtos iguais ou semelhantes aos 
indicados no Objeto deste Termo de Referência. A comprovação será feita por meio de apresentação de no 
mínimo 01 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão 
adquirente, compatível com o objeto deste Termo de Referência. 

13.2.  Alvará de Licença para Localização e Funcionamento. 

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Classificação Funcional Programática: 009006.1230600122.025 - Manutenção do Programa de Alimentação 
Escolar
Elemento Despesa: 33903000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 10010000000 - Recursos Ordinários
Ficha: 0000180

15 - DAS SANÇÕES 
15.1. Em caso de inexecução total ou parcial do FORNECIMENTO, ou qualquer inadimplência contratual, 
inclusive desatendimento das determinações da Fiscalização, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo 
das responsabilidades civil e criminal, no que couber às seguintes penalidades:

I - Advertência.
II - Multas Pecuniárias. 
III - Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração Municipal e, se for 
o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura,  pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 
10.520/2002.
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base na alínea anterior.

Parágrafo Primeiro: As multas serão aplicadas para os seguintes casos e percentuais, limitadas a 10% (dez 
por cento) do valor global contratado:

a) Multa de 0,3%(zero vírgula três por cento) por dia de atraso no início do fornecimento, calculada 
sobre o valor global do contrato. 
b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos bens,  incidente sobre o valor da 
fatura, durante os 30 (trinta) primeiros dias e em dobro para cada dia subsequente.
c) Multa de 2%(dois por cento) sobre o valor total da licitação, por desatendimento às cláusulas 
contratuais.
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Parágrafo Segundo: A sanção de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada juntamente com a sanção 
prevista no inciso "III", facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

Parágrafo Terceiro: No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação 
de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

15.2. Atingido o limite de 10% (dez por cento) do valor global regularmente atualizado do CONTRATO, o 
Município poderá promover a rescisão parcial ou total do CONTRATO.

15.3. A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos no 
cronograma físico resultar de força maior devidamente comprovada ou de instruções do Município.

15.4. A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município, cobrada 
judicialmente ou recebida diretamente da CONTRATADA.

15.5. As sanções previstas nos Incisos I, III e IV do subitem 15.1 poderão ser aplicadas juntamente com o 
Inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da ciência do ato.

15.6. As sanções previstas nos Incisos I, II e III do subitem 15.1 deverão ser indicadas pela Secretaria 
Requisitante, garantida a prévia defesa.

15.7. A sanção prevista no Inciso IV do subitem 15.1 é de competência do Sr. Prefeito Municipal, facultada 
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

15.8. As sanções previstas nos Incisos III e IV do subitem 15.1 poderão também ser aplicadas à 
CONTRATADA que, em razão do CONTRATO:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos, referentes ao FORNECIMENTO contratado; 
b) Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Município, em virtude de atos ilícitos 
praticados.

16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
16.1. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações e legislação correlata.

Santa Teresa, 21 de junho de 2022.

Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência. 
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JÉSSICA APARECIDA FURLANI
Auxiliar Administrativo

Declaro que sou responsável pela fiscalização do contrato resultante da licitação. 

PRICILA BERTHOLO MARGON 
Nutricionista

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas nas 
declarações e assinaturas acima e que todos os requisitos obrigatórios foram observados neste Termo de 
Referência.

KÁTIA WIETCHESKY
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO IX
Pregão Eletrônico Nº 000065/2022

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Empresa ......, inscrita no CNPJ de nº. ......, por intermédio de seu responsável pela escrituração fiscal o (a) Sr.(a)
......, portador (a) da Carteira de Registro Profissional sob o nº. ....... - CRC/ ....., e do CPF/MF de nº. .....,
DECLARA, para fins do disposto no subitem 1.5. a do Anexo III do Edital, do Pregão Eletrônico Nº 000065/2022, sob
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar de nº. 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar de nº.
123/2006.
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 18-A, § 1º da Lei Complementar de nº 123/2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Cidade) _____ - (UF) _______ / Data: ____ / _____ / _____

(ASSINATURA)
CONTADOR OU TÉCNICO RESPONSÁVEL
Nº. DO CRC/........

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição jurídica da empresa
licitante.

Pregão Eletrônico Nº 000065/2022

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Empresa ......, inscrita no CNPJ de nº. ......, por intermédio de seu responsável pela escrituração fiscal o (a) Sr.
(a) ......, portador (a) da Carteira de Registro Profissional sob o nº. ....... - CRC/ ....., e do CPF/MF de nº. ....., 
DECLARA, para fins do disposto no subitem 1.5. a do Anexo III do Edital, do Pregão Eletrônico Nº 
000065/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente 
data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar de nº. 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar de nº.
123/2006.
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 18-A, § 1º da Lei Complementar de nº 
123/2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Cidade) _____ - (UF) _______ / Data: ____ / _____ / _____

(ASSINATURA)
CONTADOR OU TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nº. DO CRC/........

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição jurídica da 
empresa licitante.
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