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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

PROCESSO Nº 001586/2021 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI. 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, por meio do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, sediada na Rua 
Travessa Pavão, 80, Centro, Vila Pavão/ES, CEP: 29.843-000, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento do tipo Menor Preço por Item, nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decretos 
Federais nº s. 3.555/2000 e Decreto Municipal nº 1.341/2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Repartição Interessada:  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. 

Modalidade:  Pregão Eletrônico 

Tipo de Licitação: Menor Preço 

Regime de Execução: Indireta, Sob Regime de Empreitada por Preço Unitário 

Critério de Julgamento:  Menor Preço por Item 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Deverão ser observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos: 

Data inicial para recebimento das Propostas: 08h00min do dia 24/06/2021 

Limite para acolhimento das Propostas:  até 07h30min do dia 12/07/2021 

Abertura das Propostas:      07h30min do dia 12/07/2021 

Início da Sessão de Disputa de Preços:   08h00min do dia 12/07/2021 

Endereço Eletrônico de Disputa: https://bllcompras.com/Home/Login  

Endereço Eletrônico de Cadastro no Sistema BLL: http://bll.org.br/cadastro/  

Endereço Eletrônico: www.vilapavao.es.gov.br 

01. DO OBJETO   

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa objetivando a Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, Material de 
Copa e Cozinha para serem utilizados nas diversas secretarias municipais, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 

1.1.1. O objeto licitado deverá possuir todas as características mínimas descritas nas especificações. Serão 
aceitos produtos com características superiores, desde que atendam a todos os requisitos mínimos exigidos 
nas especificações constantes dos Anexos 01, do presente edital. 
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1.1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
“https://bllcompras.com/Home/Login” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas. 

1.1.3. As justificativas atinentes a essas aquisições encontram-se previstas no (Termo de Referência – Anexo 
01 deste Edital). 

02. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias, consignadas no orçamento vigente: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

FICHA FONTE DE RECURSO 
000040 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 

FICHA FONTE DE RECURSO 
0000562 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 16100000000 / 

19900000000 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
MANUTENÇÃO SEC. ESPORTE E LAZER 

FICHA FONTE DE RECURSO 
0000639 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 19900000000 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000522 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 19500000000 / 

19900000000 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 
MANUTENÇÃO OBRAS 

FICHA FONTE DE RECURSO 
0000111 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 16100000000 / 

19900000000 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONSELHO TUTELAR 

FICHA FONTE DE RECURSO 
0000366 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 

BOLSA FAMILIA 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000467 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

MANUTENÇÃO DO CREAS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000450 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 
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MANUTENÇÃO DO CRAS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000408 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

IGD SUAS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000433 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000354 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 

 

03. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

A participação nesta licitação é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedores Individuais, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso I da 
Lei Complementar n°123/06. 

3.1.  Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 
sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (http://bll.org.br/cadastro/).  

3.1.1.  Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto a Bolsa de Licitações do Brasil – BLL no endereço 
eletrônico http://bll.org.br/cadastro/, onde também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou à PMVP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

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

3.2. Estarão impedidas de participarem, de qualquer fase deste Pregão, empresas que se enquadrem 
em uma ou mais situações a seguir: 

a) Estiverem cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou estiverem impedidas de 
contratar com a Administração Pública Municipal ou que tenham sido declaradas inidôneas por 
qualquer órgão da Administração Pública, não ocorrendo a reabilitação; 

b) Tenham servidor público do Município de Vila Pavão como proprietário, acionista, gerente, 
administrador, controlador, responsável ou subcontratado; 

c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio; 

d) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

e) Que estejam sob processo de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, ou falência, salvo 
aquelas empresas que demonstrarem que a recuperação judicial ou extrajudicial já foi concedida ou 
homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade 
econômica financeira; 

f) Nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
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04. DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. O licitante deverá encaminhar proposta e documentos de habilitação, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, conforme Art. 26 do Decreto Nº 10.024/2019, até data e horário marcados para 
recebimento da proposta, de acordo, no que couber, com o Anexo 06, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas.  

4.1.1.  O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário do Item 
e/ou Lote, com 02 (duas) casa decimais, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 
demais despesas decorrentes da execução do objeto. 

4.1.2. Quando tratar-se de aquisição de bens, o licitante deverá informar na proposta, em campo 
próprio do sistema eletrônico, a Marca, exceto quando o licitante for o próprio fabricante ou detentor 
da marca, caso em que, para evitar a identificação prévia do proponente e consequente desclassificação 
da proposta, deverá ser utilizada a expressão “Marca Própria”, e Modelo do Objeto ofertado, conforme 
o caso, sob pena de desclassificação da proposta. 

4.1.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

4.1.4. A proposta, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação do Pregoeiro, deverá 
ser emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada. 

4.2. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

4.2.1. Até a abertura da proposta, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 

4.2.2. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no preâmbulo deste Edital. Serão aceitas propostas com validade superior. 

4.2.3. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

05. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no site https://bllcompras.com/Home/Login. 

5.2.  A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

5.3. 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. 

06. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

6.2.  Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

6.3. Encerrada a etapa de lances, só serão aceitas propostas com valor igual ou inferior ao máximo 
estimado para o item e/ou lote constante no anexo 01 deste edital. 
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07. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Será adotado o MODO DE DISPUTA “ABERTO” para o envio de lances neste pregão eletrônico, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações assim definido no inciso 
I, do Art. 31, do Decreto n.º 10.024/2019. 

7.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema 
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado 
de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

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

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

7.5. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

7.6. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes terão informações, em tempo real, sobre 
os menores valores dos lances de todos os licitantes. O sistema não identificará os autores dos lances 
para os demais participantes e nem para o Pregoeiro. 

7.7. O Pregoeiro encerrará o “tempo normal” de disputa de 10 (dez) minutos de lances livres, e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública.  

7.8. Os licitantes, a qualquer momento, depois de finalizado o item e/ou lote, poderão registrar seus 
questionamentos para o Pregoeiro através do Sistema Provedor, acessando sequencialmente os “links” 
“Relatório de Disputa”, para cada item e/ou lote disputado, “Chat Mensagens” e “Enviar Mensagem”. 
Esta opção ficará disponível até o momento em que o Pregoeiro declarar o licitante vencedor do 
Item/lote. Todas as mensagens enviadas constarão no Histórico do Relatório de Disputa. 

7.9. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos dos atos 
realizados. 

7.10. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes no sítio https://bllcompras.com/Home/Login. 

08. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. 

8.1. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar obter os 
tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar OBRIGATORIAMENTE no 
momento do CREDENCIAMENTO a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo constante do Anexo 04, e a 
CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL comprovando sua situação de enquadramento, emitida 
em 2020, seguindo a previsão do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio.  

8.1.1. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja optante 
pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123/2006, deverá 
apresentar também o comprovante de opção obtido no site do Ministério da Fazenda: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).  
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8.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual o mesmo deverá apresentar no ato do 
credenciamento para comprovação de tal condição, além da Declaração descrita no item 8.1., o 
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, para aplicação da Lei Complementar 
123/2006 e suas posteriores alterações, nas fases de habilitação e julgamento de propostas.  

8.1.3. A não comprovação do licitante da sua condição de MEs e EPPs tornará impossível a participação 
da empresa nesta licitação.  

8.2. Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem através de documentação 
que:  

a) as atividades da empresa sejam pertinentes ao objeto desta licitação;  

b) preencham as condições de credenciamento constantes deste Edital.  

8.3. Não poderão participar da presente licitação as interessadas:  

a) que se encontre em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;  

b) que tenha sido decretada a sua falência;  

c) que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Vila Pavão ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, bem como 
licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;  

d) seus sócios, procuradores, gerentes, administradores, prepostos ou vinculados, tenham sofrido 
qualquer penalidade administrativa e/ou judicial restritiva do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Pública na forma da Lei de Licitações, bem como aqueles que se encontram ou 
encontravam em exercício do munus de procurador (mandatário), administrador ou gerente de 
empresa(a) que tenha sofrido penalidade administrativa ou judicial restritiva do direito a licitar ou 
contratar com a Administração Pública;  

e) empresas estrangeiras que não funcionem no país;  

f) possuem em seu quadro funcional servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação;  

g) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;  

h) que não se enquadrem na condição de Micro ou Pequena Empresa nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações;  

i) que mesmo enquadrada nos limites de faturamento descritos no artigo 3º, se encontrem em alguma 
das situações descritas no § 4º do referido artigo. 

09. DA NEGOCIAÇÃO 

9.1. Antes de anunciar o vencedor o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
“contraproposta” diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o 
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

9.2. A contraproposta objetivando reduções de preços será feita pelo Pregoeiro, através de acesso ao 
“link” “consultar “itens e/ou lotes” e “contraproposta”, separadamente para cada item e/ou lote, 
enquanto o mesmo estiver na condição “arrematado”, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
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10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao 
último lance, devidamente preenchida, na forma do Anexo 06 – Formulário “PROPOSTA DE PREÇOS”, 
para o endereço indicado no tópico 7.10 deste edital.  

10.2. A proposta de preço deverá conter:  

10.2.1. Valores unitário e total do item e/ou lote, marca (exceto quando o licitante for o próprio 
fabricante ou detentor da marca, caso em que, para evitar a identificação prévia do proponente e 
consequente desclassificação da proposta, deverá ser utilizada a expressão “Marca Própria”), 
quantidade de unidades, observado o quantitativo mínimo fixado no "Termo de Referência – Anexo 01" 
para cada Item. 

10.2.2. Preferencialmente: Razão Social, endereço, CNPJ, número do banco, da agência e da conta 
corrente do licitante. 

10.2.3. Preferencialmente: nome, número de identidade, do CPF e telefone de pessoa para contato. 

10.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 11, 
será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

10.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 
objeto. 

10.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico de pessoas pertencentes ou não ao quadro de pessoal 
da PMVP para orientar sua decisão. 

10.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

10.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

10.8. O pregoeiro, caso julgar necessário, poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo 
de 02 (duas) horas, envie a proposta de preços, conforme anexo 06, discriminando os 
produtos/serviços ofertados, indicando marca, o preço unitário e total adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

10.9. Não será aceita proposta que, após a fase de lance/negociação, estiver com preço superior ao 
máximo fixado no "Termo de Referência – Anexo 01". 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado, a sua exequibilidade e 
adequação do objeto e, depois, caso entenda necessário, solicitará a apresentação da Proposta 
Comercial e seus anexos e dos Documentos de Habilitação.  

11.2. A Proposta Comercial e seus anexos e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados na 
plataforma do sistema.  

11.2.1. Quando a Proposta Comercial e seus anexos e os Documentos de Habilitação forem remetidos 
por meio eletrônico (e-mail) a pedido do Pregoeiro, o mesmo poderá, se entender necessário, solicitar 
a apresentação na forma original ou por cópia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, considerando 
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somente dias úteis, contados à partir das 16:00 horas do dia posterior à convocação feita no sistema 
eletrônico e por e-mail. Tal ato será exigido para fins de diligência.  

11.2.1.1. O encaminhamento dos documentos em meio físico, quando já apresentados por meio 
eletrônico, não precisa ser necessariamente solicitado. Ou seja, pode o Pregoeiro seguir para as fases 
seguintes, declarando vencedor o licitante classificado em primeiro lugar, caso ele tenha atendido a 
todas as exigências do edital.  

11.2.1.2. Quando enviados por correio, deverá ser utilizado o SEDEX, com REGISTRO e, se solicitado, 
deverá o licitante fornecer o código para rastreamento, sendo que exclusivamente se atendidas estas 
condições o prazo de entrega será considerado atendido na data de postagem dos documentos.  

11.3. No caso de contratação em que se exija a apresentação de planilhas de composição de preços, o 
Pregoeiro poderá, se entender necessário, solicitar que sejam encaminhadas também por e-mail, em 
arquivo em formato editável, no mesmo prazo fixado para a Proposta Comercial, com os respectivos 
valores readequados ao lance vencedor. 

11.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, com o “Objeto Social” enquadrado com objeto 
do (s) lote (s) em que a empresa estará disputando. A empresa que apresentar Registro Comercial com 
o "Objeto Social" que não abrange o objeto que ela estará disputando, será considerada INABILITADA;  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, com o 
“Objeto Social” enquadrado no objeto desta licitação, acompanhado de prova de seu registro ou 
inscrição e de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades comerciais ou 
sociedades por ações. A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua 
consolidação e alterações em vigor com o "Objeto Social" que não abrange o objeto que ela estará 
disputando, será considerada INABILITADA; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada do instrumento de eleição 
da Diretoria; 

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. 

11.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (com situação ativa) ou Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa da SRF, Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da Dívida Ativa – 
Procuradoria da Fazenda Nacional e Contribuições Sociais); 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa 
Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
Lei; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa de débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço 
eletrônico: www.tst.jus.br/certidão; 
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f) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual em que for sediada a empresa; 

g) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal – Município Sede da Empresa; 

11.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

11.6.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores 
competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo 30 (trinta) dias, quando outro prazo de 
validade não estiver expresso no documento; 

11.6.1.1. Caso a certidão de recuperação seja positiva, a licitante deverá comprovar que o plano, seja 
especial ou não, de recuperação judicial ou extrajudicial foi acolhido ou homologado, respectivamente, 
nos termos previstos na Lei 11.101, de 2005 - arts. 58, 72 e 165; 

11.6.1.2. No caso de sociedade civil, a proponente deverá apresentar certidão dos processos cíveis em 
andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) 
dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 

11.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido(s) por 
empresa, órgãos ou entidades da Administração Pública, que comprove(m) a aptidão para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características indicadas no TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO 1. 

a.1) O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da empresa contratante, assinado 
por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa 
contratada. 

11.8. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, com identificação do 
firmatário, conforme modelo Anexo 02; 

b) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, com 
identificação do firmatário, modelo Anexo 03; 

c) Declaração de inclusão na categoria de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos do 
art 3° e de não enquadramento nas hipóteses elencadas no § 4º do artigo citado, da Lei Complementar 
123, de 14 de Dezembro, conforme modelo Anexo 04. 

Observações: 

a) A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 11.4, 11.5 e 11.6 do item 11 poderá 
ser substituída pela Declaração expedida pelo SICAF, demonstrando a situação regular do licitante, 
devendo a empresa vencedora encaminhar esta Declaração. 

b) As declarações constantes do item 11.8, alíneas "a", “b” e "c" deverão ser impressas em papel 
timbrado e/ ou com carimbo da empresa licitante; 

c) Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz.  
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d) Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

e) Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

f) Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, será assegurado ao licitante, para 
que seja regularizada sua documentação fiscal, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponde ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da Administração, na forma do § 1º. do art. 43 da Lei 
Complementar 123/2006; 

g) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não regularize sua documentação fiscal no prazo 
estabelecido na alínea “f” - Observações - decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, na forma do §2º. do art. 43 
da Lei Complementar 123/2006 c/c com o § 2º. do art. 64 da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 

h) Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 
proposta que melhor atenda a este edital. 

i) Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor. 

j) As documentações solicitadas nos itens 08 e 11 que não possuírem data de validade, deverão ter 
sua data de expedição de no máximo 90 (noventa) dias antes da data do certame. (EXCETO 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA). 

12. DAS AMOSTRAS: 

12.1. Não será necessário amostras para esta licitação. 

13. DO RECURSO 

13.1. Declarado o vencedor, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-
lo, manifestando sua intenção através do sistema eletrônico, no prazo de 15 (quinze) minutos após a 
declaração do vencedor, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais 
no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. (Lei nº 10.520/2002, Art. 4°, inciso XVIII). 

13.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação. (Lei nº 10.520/2002, Art. 4º, inciso XX). 

13.4. Os recursos e contrarrazões de recurso, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, obrigatoriamente no 
site www.bll.org.br, no link correspondente a este Edital, e de forma complementar caso o interessado 
julgar necessário, este(S) poderá(ão) ser(em) protocolado(s) junto ao Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal da Vila Pavão, localizado na Rua Travessa Pavão, nº. 80, 1º Andar, Centro – Vila Pavão/ES, 
CEP: 29.843-000, em dias úteis, no horário de 08:00 às 18:00 horas; ou por e-mail no endereço 
eletrônico: licitacao@vilapavao.es.gov.br. 
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14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. ADJUDICAÇÃO  

14.1.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 
em que a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação.  

14.1.2. O objeto deste Pregão será adjudicado por Item e/ou Lote.  

14.2. HOMOLOGAÇÃO 

14.2.1. Decorridas as fases anteriores e constatada a regularidade dos atos praticados, a decisão será 
submetida ao Ordenador de Despesas para homologação e consequente convocação dos beneficiários 
para assinatura do Contrato. 

14.2.2. O licitante que convocado para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído. 

14.2.3. Colhidas às assinaturas, o Contratante providenciará a imediata publicação da ata e, se for o 
caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior. 

15. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

15.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o licitante vencedor será convocado para 
assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

15.1.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pelo Município. 

15.1.2. Quando o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar 
situação regular ou se recusar a assinar o contrato, poderá ser convocado o licitante subsequente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao edital, com vistas 
à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º inciso XXIII da Lei 10.520/2002. 

16. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

16.1. O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Vila Pavão – 
ES, situado na Rua Germano Linhares, Centro – Vila Pavão – ES, CEP 29.843-000, em dia e horário 
comercial (07 horas às 16 horas) e em dias úteis, a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de 
Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do artigo 15, da 
Lei 8.666/93. 

16.2. Os materiais deverão ser entregues imediatamente, sendo que a contratada deverá efetuar a 
entrega dos materiais solicitados, na quantidade requisitada em até 05 (cinco) dias a contar do 
recebimento da ordem de fornecimento expedida pelo setor de compras da PMVP, das quais constarão 
à data de expedição, quantitativo, prazo e preços unitários e totais.  

16.4. Os materiais serão corrigidos/substituídos na hipótese dos mesmos não corresponderem às 
especificações com relação à quantidade e qualidade, sendo que a contratada terá o prazo de 05 (cinco) 
dias para substituir os materiais que porventura não estejam de acordo exigências contidas no 
CONTRATO, sem nenhum custo adicional para a contratante. 
 
17. DA FORMA DE PAGAMENTO 
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17.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos produtos objeto do Contrato a ser 
firmado, o valor apurado na minuta Contratual, de acordo com os quantitativos efetivamente entregues. 

17.2. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, de acordo com os matérias efetivamente 
entregues, em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
discriminativa, devidamente atestada por servidor responsável, onde o CONTRATANTE poderá deduzir 
do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 
de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

17.3. Eventuais atrasos nos pagamentos das parcelas não serão penalizados com acréscimos pecuniários 
de qualquer natureza. 

17.4. Da emissão da nota fiscal constará o número do Contrato. 

17.5. Comprovante de regularidade com a Fazenda Pública Municipal. 

17.6. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

17.7. As Notas Fiscais deverão observar os preços da proposta aceita e, após, conferidas e visadas, serão 
encaminhadas para processamento e posterior pagamento. 

17.8. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA 
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data da 
apresentação da nova Nota Fiscal. 

17.9. Os pagamentos poderão ser sustados pela Prefeitura Municipal de Vila Pavão nos seguintes casos: 

a) não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, prejudicar o 
CONTRATANTE; 

b) erros ou vícios nas Notas Fiscais; 

c) não apresentação da documentação exigida. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1.1. Proporcionar todas as facilidades para a CONTRATADA executar o fornecimento do objeto deste 
Edital, inclusive comunicando por escrito qualquer ocorrência relacionada a prestação dos serviços; 
18.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste Edital, sob os 
aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA 
as ocorrências que exijam medidas imediatas;  
18.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 
nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
18.1.4. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
18.1.5. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade encontrada para 
a perfeita realização dos trabalhos;  
18.1.6. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

18.1.7. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

18.1.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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18.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Fornecer o objeto do Termo de Referência, conforme solicitação, de acordo com as necessidades da 
Contratante. 
b) Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Termo de Referência. 
c) Responder por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: obrigações decorrentes do direito 
de propriedade intelectual, trabalhistas, tributárias, previdenciárias, fiscais, de ordem de classe, 
indenizações, de acidentes de trabalho no ambiente da Contratante e quaisquer outras que forem 
devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a Contratante 
isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 
d) Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente Termo de 
Referência, tais como impostos, frete, taxas, seguros, materiais incidentes, enfim, tudo que for 
necessário ao fornecimento e entrega do produto. 
e) Não transferir o objeto a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da 
Contratante. 
f) Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de Gestor indicado pela Contratante para 
acompanhamento da execução do objeto, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
e atendendo às reclamações formuladas. 
g) Atender prontamente as solicitações técnicas e eventuais reclamações. O não atendimento destas 
será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais previstas no Termo de Referência. 
h) Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas 
referentes às condições de habilitação e qualificação apresentadas na contratação. 
i) Abster-se de quaisquer iniciativas que impliquem em ônus para a PMVP, se não previstos neste 
instrumento e expressamente autorizados pela Contratante. 
j) Adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução dos 
serviços em si. 
k) A Contratada notificará a PMVP, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
l) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da PMVP, não eximirá a Contratada de total 
responsabilidade pela má execução dos serviços objeto deste Contrato. 
 

19. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

19.1. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

19.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria 
de Saúde. A administração indicará um gestor do contrato, que será responsável pelo acompanhamento 
e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências 
necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato e o Artigo 
67 da Lei 8666/93: “A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 
da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”. 
§ 1º Fiscal do contrato será o (a) servidor (a) público municipal da Secretaria Municipal de Saúde, Senhor 
(a) Juliana Bichi Wutke e Senhor (a) Wendryo Januth do Nascimento (Suplente). 
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19.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
19.2. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

19.2.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato sem prejuízo de plena 
responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou a terceiros.  

19.2.2. O fornecimento do objeto estará sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, 
em toda a sua abrangência. 

19.2.3. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela entrega dos objetos, todavia, a 
Secretaria Municipal de Educação reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

19.2.4. Os (as) responsáveis pelo recebimento dos objetos terá o direito de exigir o cumprimento de 
todos os itens do contrato e poderá entre outros: 

a) Notificar a CONTRATADA, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na entrega dos 
objetos, fixando prazo para sua troca. 

b) Solicitar à CONTRATADA, a substituição de qualquer objeto fornecido que esteja em desacordo ou 
insatisfatório. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. A empresa a ser contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 
prestação dos serviços adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 
8.666/93, a saber: 

a) advertência; 

b) multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado, limitado a 20% (vinte por cento), 
incidente sobre o valor da proposta apresentada, calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. Tendo como 
correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso; 

c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto. 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Vila Pavão, pelo prazo de até 02 
(dois) anos;  

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no 
Contrato. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do 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; 

g) caso a empresa vencedora se recuse a assinar o contrato administrativo, prestar os serviços objeto 
deste ou atender ao disposto no contrato, aplicar-se-á a legislação vigente. 

20.2. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
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20.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 

20.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

20.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

20.4. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela PMVP após a devida notificação e o 
transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 

20.5. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa 
que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

20.6. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 

20.7. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 8.666/93. 

20.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos.  

20.9. Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

21. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

21.1. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, mediante petição a ser protocolada no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, localizado na Rua Travessa Pavão, nº 80, Centro, Vila Pavão/ES, 
CEP: 29.843-000, em dias úteis, no horário de 08:00 às 16:00 horas; ou por e-mail no endereço 
eletrônico: licitacao@vilapavao.es.gov.br, ou, no site www.bll.org.br, no link correspondente a este 
Edital. 

21.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste edital, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contado da data do recebimento da impugnação. 

21.3. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente: nome 
e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação 
do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos. 

21.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores 
à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico: 
licitacao@vilapavao.es.gov.br. 

21.6.  As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sítio 
https://bllcompras.com/Home/Login, no link correspondente a este Edital. 

21.7. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
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inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

22.1. O Pregoeiro responsável pela realização desta licitação será designado por intermédio de portaria. 

22.2. Ao Ordenador de Despesas/autoridade competente, compete anular este Pregão por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame em face de razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, mediante ato escrito e 
fundamentado.  

22.3. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.  

22.4. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato.  

22.5. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão 
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.  

22.6. 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, o cancelamento do 
contrato/Ordem de Fornecimento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

22.7. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro do Município de Vila Pavão ou seu 
substituto, no Setor de Licitações, à Rua Travessa Pavão, nº 80, 2º Andar, Bairro Centro, Vila Pavão, no 
horário das 08h00min às 16h00min, ou pelo telefone (27) 3753-1022 ou pelo endereço 
licitacao@vilapavao.es.gov.br, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 

22.8. É facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

22.9. 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. 

22.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração Pública, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

22.11. 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 na 
Imprensa Oficial. 

22.12. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em 
vigor. 

22.13. 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 licitante. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

22.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Vila Pavão. 
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22.15. O resultado do presente certame será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo – DOM/ES (nos termos do § 2º do art. 15 da Lei nº 8.666/93). 

22.16. Constituem motivos para o cancelamento do contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.  

22.17. Os participantes do Certame deverão verificar diariamente as mensagens, alterações, 
informações e prazos, disponibilizadas pelo Pregoeiro via chat no sistema eletrônico 
(https://bllcompras.com/Home/Login) ou através de e-mail até o encerramento final da Licitação com a 
adjudicação do Objeto. 

23 DOS ANEXOS 

23.1.  São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

23.1.1. Anexo 01 - “Termo de Referência"; 
23.1.2. Anexo 02 - Modelo de Declaração (Declaração de Superveniência); 
23.1.3. Anexo 03 - Modelo de Declaração (Art. 7° da Constituição Federal); 
23.1.4. Anexo 04 - Modelo de Declaração (§ 4º do Artigo 3º da LC 123/06); 
23.1.5. Anexo 05 - Minuta de Contrato; 
23.1.6. Anexo 06 - Modelo de Proposta de Preços; 
23.1.7. Anexo 07 - Planilha de dados cadastrais. 

Vila Pavão/ES, 23 de junho de 2021. 

 
 
 

Roberto Selia 
Pregoeiro Oficial 
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Processo nº 001586/2021 

Pregão Eletrônico nº 020/2021 

ANEXO 01 

TERMO DE REFERENCIA 
 

1. DA UNIDADE REQUISITANTE 
1.1. Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 
1.2. Secretaria Municipal de Agricultura; 
1.3. Secretaria Municipal de Assistência Social; 
1.4. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
1.5. Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
1.6. Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos. 
 
2. DA RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
2.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, sob a coordenação das servidoras públicas abaixo relacionadas: 
2.2. Cátia Gums Mielke – Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos. 
2.3. Alessandra da Silva Oliveira Brito – Agente de Apoio Administrativo. 
 
3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 
3.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Limpeza e Produção de 
Higienização, Material de Copa e Cozinha para serem utilizados nas diversas secretarias municipais de 
acordo com as especificações e quantitativos descritos neste Termo de Referência. 
 
4. CONTEXTUALIZAÇÃO/JUSTIFICATIVA 
4.1. A contratação de empresa especializada para o fornecimento de Material de Limpeza e Produção 
de Higienização, Material de Copa e Cozinha para serem utilizados pelas diversas Secretarias Municipais 
no decorrer do exercício de 2021, proporcionando bem estar e proteção aos profissionais e munícipes 
que utilizam os serviços. 
 
5. CONDIÇÕES DE GARANTIA DO OBJETO 
5.1. Em caso de substituição/devolução de qualquer item do Objeto a CONTRATANTE não terá qualquer 
ônus com o transporte, seguro, diárias, bem como outras despesas. 
 
6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
6.1. O valor total estimado para a aquisição do OBJETO deste Termo de Referência é de R$ 77.323,06 
(setenta e sete mil e trezentos e vinte e três reais e seis centavos), conforme orçamento apresentado 
observado o relatório apresentado pelo Setor de Compras. 
 
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos consignados em 
Dotação Orçamentaria, estabelecida no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES para 
o exercício de 2021 destinado ao Requisitante, conforme a dotação orçamentaria seguinte: 
 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
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000040 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 
 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000562 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 16100000000 / 

19900000000 
 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

MANUTENÇÃO SEC. ESPORTE E LAZER 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000639 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 19900000000 

 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000522 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 19500000000 / 

19900000000 
 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 

MANUTENÇÃO OBRAS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000111 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 16100000000 / 

19900000000 
 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO TUTELAR 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000366 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 

BOLSA FAMILIA 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000467 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

MANUTENÇÃO DO CREAS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000450 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

MANUTENÇÃO DO CRAS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000408 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

IGD SUAS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000433 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000354 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 

 
8. DA HABILITAÇÃO 
8.1. Para habilitação exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: Habilitação 
Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-financeira, Regularidade Fiscal, conforme artigo 
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27 da Lei Federal nº 8.666/93 e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal. 
 
9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
9.1. O prazo máximo para fornecimento dos itens do Objeto deste Termo de Referência deverá ser de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da Autorização de Empenho e de Fornecimento. 
9.2. O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES, 
situado na Rua Germano Linhares, Centro, Vila Pavão/ES, CEP 29.843-000, em dia e horário comercial 
(segunda-feira a quinta-feira das 07:00hs as 11:00hs e 13:00hs as 17:00hs e sexta-feira das 07:00hs as 
11:00hs e 13:00hs as 16:00hs), a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho, na 
presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, 
em dia e horário comercial.                  
9.3. O fornecimento dos itens do Objeto deste Termo de Referência será realizado de forma PARCELADA, 
conforme a necessidade da Secretaria requisitante. 
9.4. O recebimento dos itens do Objeto será de competência dos servidores lotados no Almoxarifado da 
Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES. 
9.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores do Almoxarifado 
deverão ser solicitadas à Unidade Requisitante, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
9.6. As Secretarias Municipais não estarão obrigadas a realizarem uma quantidade mínima de 
fornecimento, ficando seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da entrega dos 
materiais, uma vez que depende exclusivamente da necessidade da(s) unidade(s) administrativa 
municipal. 
9.7. A entrega dos itens do Objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e deverão 
estar acondicionados adequadamente. 
9.8. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, 
seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do objeto. 
9.9. Os custos de retirada e devolução dos objetos recusados, bem como quaisquer outras despesas 
decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA. 
9.10. O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que 
forem verificadas na entrega dos itens do Objeto ou até mesmo a substituição por outros novos, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem 
devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 
 
10. DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS 
10.1. Os itens constantes no Objeto deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na 
legislação vigente, e deverá estar adequadamente embalado de forma a preservar suas características 
originais. 
10.2. Os itens do Objeto a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e atender as especificações 
abaixo:  
a) Identificação do produto; 
b) Embalagem intacta e original; 
c) Datas de fabricação e validade;  
d) Peso líquido; 
e) Número de lote; 
f) Nome do fabricante; 
g) Registro em órgão fiscalizador (SIF, SIE, SIM). 
10.3. Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagens ou condições diferentes das solicitadas, ou 
com alguma característica que venha a comprometer o seu uso. 
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10.4. O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA de responsabilidades futuras quanto à 
qualidade do objeto entregue. 
10.5. Caso solicitada a substituição e não seja realizada, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades 
previstas em Lei. 
 
11. DA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO 
11.1. Os itens constantes do Objeto quando solicitados deverão ser entregues conforme especificações 
apresentadas neste Termo de Referência. Caso apresente algum item fora da validade/fabricação ou 
com embalagem violada ou com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser 
imediatamente trocado, sem ônus para a CONTRATANTE. 
11.2. Caso seja verificada alguma falha no fornecimento será feito registro formal e informado a 
CONTRATADA, para que proceda à substituição, no prazo de 05 (cinco) dias corridos. 
11.3. Os itens que apresentarem defeito de fabricação, deterioração que impossibilitem seu uso, 
deverão ser substituídos, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir da data de 
comunicação feita pela Unidade Requisitante. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
12.1. Executar o Objeto do presente Termo de Referência. 
12.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
12.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou 
a terceiros. 
12.4. Entregar os itens do Objeto, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados. 
12.5. Fornecer os itens do Objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, dentro do 
prazo de validade, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente. 
12.6. Substituir qualquer item do objeto fornecido em desacordo com as especificações constantes 
deste Termo, cabendo a CONTRATADA providenciar a reposição, sendo de sua inteira responsabilidade 
todas as despesas de devolução e entrega. 
12.7. Emitir a(s) nota(s) fiscal(is) dos materiais fornecidos e apresentá-las ao CONTRATANTE; 
12.8. Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE, seus bens e de 
terceiros, decorrentes do fornecimento do objeto; 
12.9. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando 
da execução do objeto contratado; 
12.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas; 
12.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, 
em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, conforme prevê o parágrafo 1º, do 
Artigo 65 da Lei 8.666/93. 
12.12. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.                                                                                                       

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da 
CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do Objeto 
contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente. 
13.2. Disponibilizar um servidor da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para 
conferir a entrega dos itens do Objeto; 
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13.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.  
13.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
13.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do Objeto. 
13.6. Efetuar o pagamento da empresa vencedora na forma convencionada nos termos deste Termo, 
após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo recebimento 
definitivo. 
13.7. Rejeitar no todo ou em parte, os itens do Objeto que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações constantes do presente Termo de Referência. 
 
14. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 
14.1. Será de responsabilidade de cada Unidade Requisitante designar um servidor(a) para acompanhar 
e fiscalizar o Objeto deste Termo de Referência. 
14.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, para representa-la administrativamente, sempre que 
for necessário. 
 
15. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
15.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência sem prejuízo de plena 
responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou a terceiros.  
15.2. O fornecimento do Objeto estará sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em 
toda a sua abrangência. 
15.3. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela entrega do Objeto, todavia, a Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos reserva-se o direito de exercer a mais ampla e 
completa fiscalização. 
15.4. O responsável pelo recebimento do Objeto terá o direito de exigir o cumprimento de todos os itens 
do Termo de Referência e poderá entre outros: 
a) Notificar a CONTRATADA, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na entrega dos itens 
do Objeto, fixando prazo para sua troca. 
b) Solicitar à CONTRATADA, a substituição de quaisquer itens fornecidos que estejam em desacordo ou 
insatisfatório. 
 
16. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. A empresa a ser contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 
prestação dos serviços adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 
8.666/93, a saber: 
a) advertência; 
b) multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado, limitado a 20% (vinte por cento), 
incidente sobre o valor da proposta apresentada, calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. Tendo como 
correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso; 
c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto. 
d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Vila Pavão/ES, pelo prazo de até 
02 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no 
Contrato. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do Prefeito 
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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; 
g) caso a empresa vencedora se recuse a assinar o contrato administrativo, prestar os serviços objeto 
deste ou atender ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA, aplicar-se-á a legislação vigente. 
16.2. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
16.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 
16.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
16.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
16.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
16.4. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES 
após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 
16.5. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa 
que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 
16.6. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 
16.7. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 8.666/93. 
16.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos. 
16.9. Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
 
17. DA FORMA DE PAGAMENTO 
17.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos produtos objeto do Contrato a ser 
firmado, o valor apurado na minuta Contratual, de acordo com os quantitativos efetivamente entregues. 
17.2. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, de acordo com os matérias efetivamente 
entregues, em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
discriminativa, devidamente atestada por servidor responsável, onde o CONTRATANTE poderá deduzir 
do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 
de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 
17.3. Eventuais atrasos nos pagamentos das parcelas não serão penalizados com acréscimos pecuniários 
de qualquer natureza. 
17.4. Da emissão da nota fiscal constará o número do Contrato. 
17.5. Comprovante de regularidade com a Fazenda Pública Municipal. 
17.6. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 
17.7. As Notas Fiscais deverão observar os preços da proposta aceita e, após, conferidas e visadas, serão 
encaminhadas para processamento e posterior pagamento. 
17.8. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA 
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data da 
apresentação da nova Nota Fiscal. 
17.9. Os pagamentos poderão ser sustados pela Prefeitura Municipal de Vila Pavão nos seguintes casos: 
a) não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, prejudicar o 
CONTRATANTE; 
b) erros ou vícios nas Notas Fiscais; 
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c) não apresentação da documentação exigida. 
 
18. DA VIGÊNCIA 
18.1. O contrato terá sua vigência a partir da publicação do extrato contratual no veículo de imprensa 
oficial, até o fim do exercício financeiro corrente, ou seja, 31 de dezembro de 2021. 
 
19. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. QUANT. 

1. ASSADEIRA DE INOX Nº 05, (assadeira retangular de inox, nº 5, 
medindo 30 x 44 cm x 6,5). UN 03 

2. 
BACIA PLASTICA DE 16 LITROS, (Bacia Plástica, redonda, de alta 
densidade, Alta Resistência a impacto, paredes e fundos reforçados, 
capacidade de 16 Litros, com alças laterais). 

UN 01 

3. BANDEJA, formato retangular, material plástico, comprimento 48 cm 
e largura 38 cm. UN 15 

4. CAIXA ORGANIZADORA, com tampa e travas laterais, material plástico 
(polipropileno) transparente; capacidade 10 litros. UN 10 

5. CAIXA ORGANIZADORA, com tampa e travas laterais, material plástico 
(polipropileno) transparente; capacidade 30 litros. UN 06 

6. CAIXA ORGANIZADORA, com tampa e travas laterais, material plástico 
(polipropileno) transparente; capacidade 65 litros. UN 06 

7. 

CAIXA TÉRMICA 75 LT, em polipropileno injetado, material 100% 
virgem, atóxico e sem odor, com alça. Dimensões externas: altura 46 
cm (lado inferior até superior), largura 60 cm (lado esquerdo até 
direito incluindo alças), profundidade 48 cm (parte dianteira até 
traseira). 

UN 02 

8. CANECÃO DE ALUMÍNIO N° 16 (caneca de alumínio, n° 16, de alta 
resistência, com cabo lateral de polipropileno). UN 09 

9. 
COADOR DE CAFÉ, (coador de café, elemento filtrante em flanela, 
estrutura em metal, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm, 
comprimento do coador aproximado de 20 cm). 

UN 36 

10. 
COPO AMERICANO 200 ML, (copo de vidro de alta resistência 
canelado de vidro transparente, capacidade 200ml, caixa com 24 
unidades). 

CX 07 

11. 
COPO DESCARTÁVEL 200 ML, copo descartável para água, 200ml de 
acordo com a ABNT, atóxico, plástico oxibiodegradável, acondicionado 
em embalagem contendo 100 unidades cada. 

PCT 396 

12. 
COPO DESCARTAVEL 50 ML, copo descartável para café, 50ml de 
acordo com a ABNT, atóxico, plástico oxibiodegradável, acondicionado 
em embalagem contendo 100 unidades cada. 

PCT 100 

13. FACA PARA CARNE (lâmina em aço inox 8, com fio liso, comprimento 
20 cm). UN 06 

14. FACA PARA PÃO (lâmina em aço inox 7" com fio serrilhado, cabo de 
madeira Ipê fixado por rebites de alumínio. UN 03 

15. GARRAFA TÉRMICA 700 ML, garrafa para café, material plástico, 
características adicionais sem torneira, com tampa rosqueável. UN 03 
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16. GARRAFA TÉRMICA 1 LT, garrafa para café, material plástico, 
características adicionais sem torneira, com tampa rosqueável. UN 11 

17. 
GARRAFA TERMICA 5 LT, Alça ergonômica e fácil de carregar. Maior 
durabilidade e conservação térmica. Capacidade: 5 LITROS. 
Dimensões: (PxLxA): 20,2x20,2x30, 4cm. 

UN 30 

18. 
GARRAFA TÉRMICA BICO DE PRESSÃO 1,8 LT, garrafa térmica de 
pressão 1,8 litros, material plástico, características adicionais: com 
torneira. Garrafa para café. 

UN 16 

19. 
GARRAFA TÉRMICA 12 LT, garrafão térmico – recipiente termoplástico 
12 litros com tripé retráteis. Dimensões aproximadas: altura: 45 cm 
largura: 30 cm profundidade: 30 cm peso: 2,8 kg. 

UN 06 

20. 
GARRAFA TÉRMICA 18 LT, garrafão térmico – recipiente termoplástico 
18 litros com tripé retráteis. Dimensões aproximadas: altura: 64 X 33 
X 49 cm, com peso: 3,1 kg. 

UN 02 

21. 
ISQUEIRO, (acende 3.000 vezes, selo holográfico do INMETRO que 
garante originalidade, qualidade e segurança, cartela com 12 
unidades). 

CARTEL
A 04 

22. JARRA 2 LTS, (vidro transparente com alça em vidro e tampa). UN 02 

23. 

JOGO DE TALHERES (jogo contendo 24 peças em aço inox, quantidade 
por tipo de talher: 6 facas para churrasco, 6 garfos de mesa, 6 colheres 
de mesa, 6 colheres para chá, espessura 0,8mm a 1,2mm, material do 
cabo: aço em inox). 

JOGO 01 

24. 

REGULADOR COM MANGUEIRA 80 CM PARA GÁS, Regulador de Gás 
projetado para utilização do GLP em botijões com consumo de até 
1Kg/h de gás com pressão nominal (baixa pressão), acompanhado de 
mangueira de 80cm, 2 abraçadeiras, com conexões de entrada 
Borboleta P13 e saída 3/8 para mangueira. O produto deverá ser 
certificado pelo ISO 9001, selo do Inmetro com vida útil de 5 (cinco) 
anos. 

UN 09 

25. SACOLA PLÁSTICA TAMANHO 40 X 50 CM COR AMARELA, (sacola tipo 
Camiseta composta de Plástico Reciclado (CNC), pacote com 5 kg). PCT 14 

26. SACOLA PLÁSTICA TAMANHO 50X 60 CM COR AMARELA, (sacola tipo 
Camiseta composta de Plástico Reciclado (CNC), pacote com 5 kg). PCT 19 

27. 
TOALHA DE MESA TAM. 1,40x 2,10M, (toalha de mesa, retangular de 
06 lugares, tamanho 1,40x 2,10metros, confeccionado em 50% 
algodão e 50% poliéster, cores creme e branco). 

UN 02 

28. 

ÁGUA SANITÁRIA, água sanitária composta de hipoclorito de sódio, 
hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água, teor de cloro ativo: 2,00 
% a 2,5 % p/p, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, com 
embalagem de 1 litro. Cx com 12 un. 

CX 14 

29. 

ALCOOL 92.8 INPM, álcool etílico hidratado, acondicionado em 
embalagem polipropileno não amassadas, que garantam a integridade 
do produto até o momento do consumo, acondicionados a 
embalagem plástica de 1.000ml 9mil mililitros. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, nº de 
lote, prazo de validade de no mínimo 12 meses. O produto deverá 
estar em conformidade com as normas do Inmetro, cx c/12 un. 

CX 15 
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30. 

ÁLCOOL 70%, 1 LITRO, indicado para limpeza primária, por exemplo, 
aquele local empoeirado, com películas sólidas de sujeira, 
acondicionados a embalagem plástica de 1.000ml. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
nº do lote, prazo de validade de no mínimo 12 meses. O produto 
deverá estar em conformidade com as normas do INMETRO, cx 
c/12un. 

CX 06 

31. 

ÁLCOOL GEL 70%, higienizador de mãos, gel antisséptico, frasco com 
500 ml e bico dosador, embalagem com dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade impressa no frasco-registro 
no órgão competente com certificado de boas praticas validade 
mínima de 12 meses a partir da entrega. 

FRASCO 70 

32. 

AMACIANTE DE ROUPAS, (Amaciante de roupa, aspecto físico líquido 
viscoso concentrado, perfumado. Caixa com 06 frascos de 02 litros, 
com tampe abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, número 
do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde). 

CX 01 

33. 
BALDE PLÁSTICO, balde plástico de alta densidade, alta resistência a 
impacto, paredes e fundos reforçados, capacidade de 12 litros, com 
alça em aço zincado. 

UN 19 

34. CESTO PARA LIXO 12 LITROS, (cesto p/ lixo plástico, telado sem tampa, 
capacidade de 12 litros). UN 10 

35. CESTO PARA LIXO 15 LITROS, (cesto p/ lixo plástico, telado sem tampa, 
capacidade de 15 litros). UN 06 

36. 

CESTO PARA LIXO 15 LITROS, cesto para lixo a pedal com tampa, 
capacidade 15 litros, em polipropileno, tampa de sobrepor, pedal 
resistente e com reforços estruturais, estrutura hermética para evitar 
vazamentos, gancho para fixação de sacos de lixo, alavanca de 
elevação da tampa. 

UN 04 

37. 

CESTO PARA LIXO 30 LITROS, cesto para lixo a pedal com tampa, 
capacidade 30 litros, em polipropileno, tampa de sobrepor, pedal 
resistente e com reforços estruturais, estrutura hermética para evitar 
vazamentos, gancho para fixação de sacos de lixo, alavanca de 
elevação da tampa. 

UN 25 

38. CESTO PARA LIXO 60 LITROS, cesto p/ lixo em plástico c/tampa, alças 
laterais e capacidade de 60 litros. UN 14 

39. 

DESINFETANTE, liquido concentrado a base de pinho, para uso geral, 
ação bactericida e germicida. Registro no Ministério da Saúde. 
Embalagem: frascos plásticos de 2 lts, contendo o nome do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade cx c/ 06 und. 

CX 33 

40. 

DETERGENTE, detergente líquido, biodegradável, concentrado, com 
no mínimo 11% (onze por cento) do principio ativo básico do 
detergente. Registro no ministério da saúde. Embalagem frascos 
plásticos de 500 ml(mililitros), contendo o nome do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade cx c/ 24und. 

CX 11 

41. 
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, desodorizador de ambientes, 
fragrância lavanda, spray, conteúdo 360ml/265g, na embalagem deve 
conter data de validade, nome do fabricante. 

UN 11 
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42. 

DESODORIZADOR PARA SANITÁRIO, desodorizado para sanitário. 
Apresentação em tablete sólido, pelo liquido de aproximadamente 50 
grs. Aroma lavanda, com alto poder germicida/bactericida. Cx com 36 
unid. 

CX 08 

43. 

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, dispenser para sabonete 
líquido a granel em material plástico abs branco e acrílico, possuindo 
bomba dosadora que possibilite a utilização de sabonetes liquido de 
viscosidades variadas, reservatório em acrílico transparente com 
capacidade de 900ml que possibilite a inspeção do nível 
remanescente, dimensões: largura: 13,0cm profundidade: 11,0cm e 
altura: 21,3cm 

UN 03 

44. 

DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL, dispenser para toalha de papel 
interfoliada em material plástico abs branco de alta resistência, com 
capacidade de no mínimo 500 folhas, dimensões mínimas: largura: 
25,0cm, profundidade: 8,5cm e altura: 35,0cm. 

UN 05 

45. ESCOVA PARA ROUPAS (Escova para lavar roupa, medindo 14x6cm, 
com 16 cerdas de polipropileno e base de madeira). UN 01 

46. 

ESPONJA MULTI-USO, esponja dupla face, sintética a base de espuma 
de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo, 
embalagem: plástica individual, contendo o nome do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. 

UN 121 

47. 
HIPOCLORITO DE SÓDIO 3%, hipoclorito de sódio c/cloro ativo entre 
2,5 a 3,5 p/p, acondicionado em embalagens de 2.000ml (dois mil 
mililitros), prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, cx c/ 6 und. 

CX 22 

48. 

LÃ DE AÇO, lã de aço de carbono abrasivo, para limpeza em geral. A 
embalagem deve conter a marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Acondicionadas em fardos c/ 14 pct de 8 unidades 
cada. 

FARDO 04 

49. LIMPADOR DE ALUMÍNIO, limpador de alumínio neutro, à base de 
ácido sulfônico. Embalagem em frascos de 500 ml. UN 41 

50. 

LIMPA VIDRO, limpa - vidros, com bico aplicador, embalagem plástica 
resistente, tipo base de água, butil glicol, fragrância e butano/pro, 
aplicação limpeza e remoção de resíduos diversos em vidros, 
embalagem contendo, no mínimo, 500ml. 

UN 23 

51. 
LUSTRADOR DE MÓVEIS, lustra móveis a base de ceras naturais, ação 
de secagem rápida, perfume suave. Embalagem: frasco plástico de 
500ml. 

UN 09 

52. LUVA DE BORRACHA M, (Luva de Borracha 3/4, com palmas e dedos 
forrados, em embalagens contendo um par, tamanho M). PAR 08 

53. PÁ PLÁSTICA, para coleta de lixo, cabo curto de 0,50 cm. UN 08 
54. PÁ PLÁSTICA, para coleta de lixo, cabo longo 1 (um) metro. UN 04 

55. PANO DE CHÃO, pano de chão, em algodão lavado, tipo saco, para 
limpeza, na cor branca, dimensões aproximadas 58x83cm alvejado. UN 133 

56. 
PANO DE LIMPEZA PARA MÓVEIS, pano de limpeza, tipo flanela para 
móveis, 100% algodão, para uso geral, bainha padronizada medindo 
40 x 60 cm. 

UN 40 

57. PANO DE PRATO, alvejado na cor branca 44x85 cm, 100% algodão, 
sem estampa, com bainha. UN 50 
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58. 

PAPEL HIGIÊNICO, folha simples picotada, em rolo, não reciclado, alta 
absorção, na cor branca, 60 mt x 10 cm -fardo c/ 16 pacotes de 4 rolos. 
A embalagem devera conter a marca do fabricante, dimensão, 
indicação de não reciclado, cor e lote do produto. 

FARDO 31 

59. 
PAPEL TOALHA, papel toalha, fabricados com 100% celulose virgem, 
folha dupla branca, medindo 22 x 20 cm, com alta capacidade de 
absorção e pacotes com 2 rolos de 60 toalhas cada. 

PCT 40 

60. 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, (Papel toalha interfolhado, 
fabricados 100% celulose virgem na cor branca, com 2 dobras, próprio 
para uso em toalheiros interfolhas, medindo 20 x 23 cm, (com 
variações de até 1cm acima da medida proposta), absorção mínima de 
70%, pacote com 250 folhas. Acondicionados em embalagem 
contendo 02 rolos). 

PCT 10 

61. PRENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA, embalagem: cartela com 12 
unidades (1 dúzia), nas dimensões 32 x 20 x 17 cm. UN 10 

62. 
RODO 40 CM, (rodo para piso, cepa em polietileno com dimensão 
aproximada de 40 cm, cabo com encaixe rosqueado, altura mínima de 
1.20 mt (um metro e vinte), borracha dupla 40cm). 

UN 15 

63. 
RODO 60 CM, (rodo para piso, cepa em polietileno com dimensão 
aproximada de 60 cm, cabo com encaixe rosqueado, altura mínima de 
1.20 mt (um metro e vinte), borracha dupla 60cm). 

UN 19 

64. 

SABÃO EM BARRA, sabão em barra, caixa c/10 barras de 05 unidades 
de 200 g, cada, à base de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal 
inorgânico e água, com prazo de validade de no mínimo um ano após 
a data de fabricação. 

CX 04 

65. SABÃO EM PÓ, detergente em pó, primeira qualidade, com amaciante 
perfumado, acondicionado em caixas contendo 20 pacotes de 1 kg. CX 05 

66. 

SABONETE LÍQUIDO 800 ML, sabonete líquido asséptico para as mãos, 
fragrância erva doce, com creme hidratante. Registro no ministério da 
saúde. Embalagem contendo no mínimo 800 ml, com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

FRASCO 61 

67. SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 LITROS (Saco para lixo com 
capacidade de 15 litros em rolos contendo no mínimo 100 unidades). UN 104 

68. SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 30 LITROS (Saco para lixo, com 
capacidade de 30 litros em rolos contendo no mínimo 100 unidades). UN 53 

69. SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 LITROS (Saco para lixo com 
capacidade de 50 Litros em rolos contendo no mínimo 100 unidades). UN 112 

70. SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 100 LITROS (Saco para lixo, com 
capacidade de 100 litros em rolos contendo no mínimo 25 unidades). UN 156 

71. SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 LITROS (Saco para lixo, com 
capacidade de 200 litros, em rolos contendo no mínimo 25 unidades). UN 02 

72. 

TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA, (toalha de papel interfolhado, 
fabricados 100% celulose virgem na cor branca, com 2 dobras, próprio 
para uso em toalheiros interfolhas, medindo 23 x 21 cm , com alto 
poder de absorção, fardo com 1000 folhas, separados em pacotes de 
250 folhas.) 

FARDO 300 

73. VASSOURA DE CIPÓ, vassoura de cipó, cabo no mínimo 1.20mt em 
madeira. UN 35 
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74. VASSOURA DE PÊLO, vassoura de pelos, cabo de madeira plastificado, 
rosqueável, medindo, aproximadamente, 120 cm. UN 11 

75. VASSOURA DE PIAÇAVA, vassoura de piaçava, nº4, pvc c/ cabo de 
madeira e revestimento plástico, medindo no mínimo 1.20 metros. UN 26 

76. 
VASSOURA SINTÉTICA P/ VASO SANITÁRIO (Vassoura p/ Sanitário, 
cerdas resistentes em nylon, cabo de plástico com aproximadamente 
22 (vinte e dois) cm). 

UN 09 

 
Vila Pavão/ES, 26 de maio de 2021. 
 
 
 

CÁTIA GUMS MIELKE 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Decreto nº 1.528/2021 
 
 

ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA BRITO 
Agente de Apoio Administrativo 

Decreto nº 1.149/2019 
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Processo nº 001586/2021 

Pregão Eletrônico nº 020/2021 

ANEXO 02 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
(Papel timbrado da empresa) 

AO PREGOEIRO OFICIAL DA PMVP 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

A empresa __________(Nome da Empresa)_________ estabelecida na __________(Endereço 

Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara sob as 

penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão 

Eletrônico Nº  ___/____. 

Local e data, _____ de _____________de __________ 

____________________________________________ 
Nome e assinatura do declarante (Carimbo com CNPJ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vilapavao@vilapavao.es.gov.br


Prefeitura do Município de Vila Pavão 
                                         Estado do Espírito Santo                     CNPJ 36.350.346/0001-67 

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão – ES – CEP 29843-000 
TeleFax (27) 3753-1022 – E-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br 

 

Pregão Eletrônico n° 020 / 2021 

PROC. Nº 001586/2021                                                                             

FLS.        Nº   103 

Processo nº 001586/2021  

Pregão Eletrônico nº 020/2021 

ANEXO 03 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(Papel timbrado da empresa) 

AO PREGOEIRO OFICIAL DA PMVP 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

(Nome da empresa)................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)..........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº...................... e 

do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 

de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

Local e data, _____ de _____________de _________ 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do declarante (Carimbo com CNPJ) 
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Processo nº 001586/2021  

Pregão Eletrônico nº 020/2021 

ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO § 4° DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
(Papel timbrado da empresa) 

 
AO PREGOEIRO OFICIAL DA PMVP 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 

(Nome da empresa)................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)..........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº...................... e 

do CPF nº ........................., DECLARA, expressamente, sob as penalidades previstas na legislação, que: 

1. A empresa está incluída na categoria de microempresa e empresa de pequeno porte ou 

Microempreendedor individual, nos termos do art. 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro 

de 2006, estando, portanto, capacitada para auferir do tratamento diferenciado e favorecido por ela 

estabelecido. 

2. A empresa não está enquadrada nas hipóteses elencadas no Art. 3°, § 4º, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de Dezembro. 

Local e data, _____ de _____________de _________ 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do declarante (Carimbo com CNPJ) 
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Processo nº 001586/2021  

Pregão Eletrônico nº 020/2021 

ANEXO 05 

MINUTA CONTRATUAL  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA PAVÃO E A EMPRESA 
_____________ NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E 
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO 
NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA PAVÃO, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Rua Travessa Pavão, nº 80, Centro, cidade de Vila Pavão, ES, inscrito no CNPJ-MF 
sob o nº 10.906.131/0001-96, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde Sr.ª  Elaine 
Maria Trancoso, portador do CPF-MF nº _______________ e RG nº __________, doravante 
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ______________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº _________________, com sede na ______________, nº ___, Bairro 
________, CEP ________, _________/__, por seu Representante Legal, Sr. (a) _____________, portador 
do RG nº _______, inscrito no CPF sob o nº _____________, doravante denominada CONTRATADA, 
tendo em vista o julgamento datado de __/__/____, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 
devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, no processo nº 001586/2021, têm entre si, justos e 
contratados, no regime de empreitada por preço unitário, sob a forma de execução indireta, nos termos 
da Lei Nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material 
de Limpeza e Produção de Higienização, Material de Copa e Cozinha para serem utilizados nas diversas 
secretarias municipais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o 
Processo nº 001586/2021, completando-o para todos os fins de direito, independentemente de sua 
transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato decorre da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, processada sob o 
nº 020/2021. 

3.2 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções, que compõem o 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, completando o presente Contrato para todos os fins de direito, 
independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1 - Os serviços serão prestados na forma de execução indireta, sob a forma de empreitada por preço 
unitário, nos termos do art. 10, II, “b” da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE REAJUSTE 

5.1 - Os valores unitários referentes ao fornecimento dos objetos, serão os estipulados na proposta 
apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Procedimento Administrativo Pregão Eletrônico nº 
020/2021. 
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5.2 - O valor global estimado deste contrato será de R$ .........................(..................................). Os 
preços a serem praticados pela CONTRATADA, são os que seguem abaixo descritos: 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
01       
02       
03       
04       
05       

VALOR TOTAL  

5.3 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação dos serviços, dentre eles, 
direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros, transporte, embalagens, impostos, taxas, supervisão e 
quaisquer outros benefícios e custos, bem como demais despesas necessárias à perfeita conclusão do 
objeto licitado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos produtos objeto do Contrato a ser 
firmado, o valor apurado na minuta Contratual, de acordo com os quantitativos efetivamente entregues. 

6.2. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, de acordo com os matérias efetivamente 
entregues, em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
discriminativa, devidamente atestada por servidor responsável, onde o CONTRATANTE poderá deduzir 
do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, 
de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

6.3. Eventuais atrasos nos pagamentos das parcelas não serão penalizados com acréscimos pecuniários 
de qualquer natureza. 

6.4. Da emissão da nota fiscal constará o número do Contrato. 

6.5. Comprovante de regularidade com a Fazenda Pública Municipal. 

6.6. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

6.7. As Notas Fiscais deverão observar os preços da proposta aceita e, após, conferidas e visadas, serão 
encaminhadas para processamento e posterior pagamento. 

6.8. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA 
para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data da 
apresentação da nova Nota Fiscal. 

6.9. Os pagamentos poderão ser sustados pela Prefeitura Municipal de Vila Pavão nos seguintes casos: 

a) não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, prejudicar o 
CONTRATANTE; 

b) erros ou vícios nas Notas Fiscais; 

c) não apresentação da documentação exigida. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta dos recursos específicos 
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Pavão (PMVP), a saber: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

FICHA FONTE DE RECURSO 
000040 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000562 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 16100000000 / 

19900000000 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
MANUTENÇÃO SEC. ESPORTE E LAZER 

FICHA FONTE DE RECURSO 
0000639 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 19900000000 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000522 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 19500000000 / 

19900000000 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 
MANUTENÇÃO OBRAS 

FICHA FONTE DE RECURSO 
0000111 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 / 16100000000 / 

19900000000 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONSELHO TUTELAR 

FICHA FONTE DE RECURSO 
0000366 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 

BOLSA FAMILIA 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000467 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

MANUTENÇÃO DO CREAS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000450 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

MANUTENÇÃO DO CRAS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000408 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

IGD SUAS 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000433 10010000000 / 13110000000 / 13900010000 / 13900090000 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
FICHA FONTE DE RECURSO 
0000354 10010000000 / 15300000000 / 15400000000 
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CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

8.1 - O contrato terá sua vigência a partir da publicação do extrato contratual no veículo de imprensa 
oficial, até o fim do exercício financeiro corrente, ou seja, 31 de dezembro de 2021. 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

9.1. O prazo máximo para fornecimento dos itens do Objeto deste contrato deverá ser de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da emissão da Autorização de Empenho e de Fornecimento. 

9.2. O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES, 
situado na Rua Germano Linhares, Centro, Vila Pavão/ES, CEP 29.843-000, em dia e horário comercial 
(segunda-feira a quinta-feira das 07:00hs as 11:00hs e 13:00hs as 17:00hs e sexta-feira das 07:00hs as 
11:00hs e 13:00hs as 16:00hs), a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho, na 
presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, 
em dia e horário comercial.                  

9.3. O fornecimento dos itens do Objeto deste contrato será realizado de forma PARCELADA, conforme 
a necessidade da Secretaria requisitante. 

9.4. O recebimento dos itens do Objeto será de competência dos servidores lotados no Almoxarifado da 
Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES. 

9.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores do Almoxarifado 
deverão ser solicitadas à Unidade Requisitante, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

9.6. As Secretarias Municipais não estarão obrigadas a realizarem uma quantidade mínima de 
fornecimento, ficando seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da entrega dos 
materiais, uma vez que depende exclusivamente da necessidade da(s) unidade(s) administrativa 
municipal. 

9.7.  A entrega dos itens do Objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e deverão 
estar acondicionados adequadamente. 

9.8. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, 
seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do objeto. 

9.9. Os custos de retirada e devolução dos objetos recusados, bem como quaisquer outras despesas 
decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA. 

9.10. O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que 
forem verificadas na entrega dos itens do Objeto ou até mesmo a substituição por outros novos, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem 
devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. A empresa a ser contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 
prestação dos serviços adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 
8.666/93, a saber: 

a) advertência; 

b) multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado, limitado a 20% (vinte por cento), 
incidente sobre o valor da proposta apresentada, calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. Tendo como 
correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso; 
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c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto. 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Vila Pavão, pelo prazo de até 02 
(dois) anos;  

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no 
Contrato. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva do 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; 

g) caso a empresa vencedora se recuse a assinar o contrato administrativo, prestar os serviços objeto 
deste ou atender ao disposto no contrato, aplicar-se-á a legislação vigente. 

10.2. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 

10.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

10.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

10.4. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela PMVP após a devida notificação e o 
transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 

10.5. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa 
que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

10.6. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 

10.7. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 8.666/93. 

10.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos.  

10.9. Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

11.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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11.1.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da 
CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do Objeto 
contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente. 

11.1.2. Disponibilizar um servidor da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para 
conferir a entrega dos itens do Objeto; 

11.1.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.  

11.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

11.1.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do 
Objeto. 

11.1.6. Efetuar o pagamento da empresa vencedora na forma convencionada nos termos deste contrato, 
após a apresentação da Nota Fiscal e o aceite realizado pelo servidor responsável pelo recebimento 
definitivo. 

11.1.7. Rejeitar no todo ou em parte, os itens do Objeto que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações constantes do presente contrato. 

11.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.2.1. Executar o Objeto do presente contrato. 

11.2.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

11.2.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou 
a terceiros. 

11.2.4. Entregar os itens do Objeto, nas quantidades, qualidade, local e prazos especificados. 

11.2.5. Fornecer os itens do Objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, dentro do 
prazo de validade, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente. 

11.2.6. Substituir qualquer item do objeto fornecido em desacordo com as especificações constantes 
deste Termo, cabendo a CONTRATADA providenciar a reposição, sendo de sua inteira responsabilidade 
todas as despesas de devolução e entrega. 

11.2.7. Emitir a(s) nota(s) fiscal(is) dos materiais fornecidos e apresentá-las ao CONTRATANTE; 

11.2.8. Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE, seus bens e de 
terceiros, decorrentes do fornecimento do objeto; 

11.2.9. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando 
da execução do objeto contratado; 

11.2.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas; 

11.2.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, conforme prevê o parágrafo 
1º, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. 

11.2.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE PEA FISCALIZAÇÃO 

12.1. Será de responsabilidade de cada Unidade Requisitante designar um servidor(a) para acompanhar 
e fiscalizar o Objeto deste Termo de Referência. 

12.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, para representa-la administrativamente, sempre que for 
necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
13.2.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato sem prejuízo de plena 
responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou a terceiros.  

13.2.2. O fornecimento do objeto estará sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, 
em toda a sua abrangência. 

13.2.3. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela entrega dos objetos, todavia, a 
Secretaria Municipal de Educação reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

13.2.4. Os (as) responsáveis pelo recebimento dos objetos terá o direito de exigir o cumprimento de 
todos os itens do contrato e poderá entre outros: 

a) Notificar a CONTRATADA, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na entrega dos 
objetos, fixando prazo para sua troca. 

b) Solicitar à CONTRATADA, a substituição de qualquer objeto fornecido que esteja em desacordo ou 
insatisfatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
14.1 - Caberá a rescisão na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no artigo 78 da Lei 
8.666/1993. 

14.1.1 - A rescisão poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/1993 c/c art. 9º da Lei nº 10520/2002; 

b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da Legislação. 

14.1.2 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/1993, sem 
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados que 
houver sofrido, tendo direito a: 

a) Pagamentos devidos pela execução do objeto até a data da rescisão; 

b) Pagamento do custo da desmobilização, se houver. 

14.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.1.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 

14.1.5 - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

14.1.6 - A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados 
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nos Incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, acarreta as consequências previstas no art. 87 do 
mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas. 

14.1.7 - Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a CONTRATANTE adquirir os 
produtos das licitantes classificadas em colocação subsequente ou efetuar nova licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

15.1 - Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ADITAMENTOS 

16.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

17.1 - Quando necessária à modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do contrato, servindo de base o valor unitário da proposta, conforme estipula o § 1º, do Artigo 65, 
da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

18.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao 
disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa por conta do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1 - Fica eleito o foro da cidade de Nova Venécia/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.   

19.2 - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado 
conforme. 

Vila Pavão/ES, __ de ______ de ____. 

  
  

CONTRATANTE CONTRATADA 

Testemunhas: 

1 - _____________________________    2 - _____________________________ 
     Nome:                  Nome: 
     CPF:                   CPF: 
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Processo nº 001586/2021 

Pregão Eletrônico nº 020/2021 
ANEXO 06 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
(Papel timbrado da empresa) 

A Empresa __________________________________, CNPJ nº________________, estabelecida na 
(endereço), vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão Eletrônico nº 
020/2021, Processo nº 001586/2021, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, Material de Copa e Cozinha para 
serem utilizados nas diversas secretarias municipais, nas quantidades estimadas abaixo descritas: 

Item Descrição Quant Unid Marca Valor Unitário Valor Total R$ 

1      R$  R$  

                              VALOR TOTAL  R$  

VALOR TOTAL: .................. (..............por extenso..............) 

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data da abertura da licitação. 

DECLARAÇÕES: 

1 - Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias 
ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 

2 - Declaramos expressamente que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus Anexos. 

Em ....... de ................................. de 2021. 

..................................................................................... 
(nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade - número e órgão emissor) 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vilapavao@vilapavao.es.gov.br


Prefeitura do Município de Vila Pavão 
                                         Estado do Espírito Santo                     CNPJ 36.350.346/0001-67 

Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão – ES – CEP 29843-000 
TeleFax (27) 3753-1022 – E-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br 

 

Pregão Eletrônico n° 020 / 2021 

PROC. Nº 001586/2021                                                                             

FLS.        Nº   114 

Processo nº 001586/2021  

Pregão Eletrônico nº 020/2021 
 ANEXO 07       

PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 
 (Papel timbrado da empresa) 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço Completo  
CEP  
Fones / Fax  
E-mail  
Site Internet  
Optante SIMPLES  SIM (   ) NÃO (   ) 

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço Completo  
CEP  
Fone / Fax  
E-mail  
Carteira de Identidade  
Órgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa: 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço Completo  
CEP  
Fone / Fax  
E-mail  

Local e data Assinatura e carimbo da empresa 
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