
ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREÂMBULO

O Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, torna público que por intermédio de seu pregoeiro 
oficial, realizará licitação na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO" para REGISTRO DE PREÇOS N° 000043/2020, sob o 
critério de "MENOR PRECO POR ITEM", por meio do site: www.bllcompras.org.br e www.presidentekennedy.es.gov.br 
para CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme Processo n° 005724/2020, devidamente aprovado pela autoridade competente. O 
Pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 131/2019, de 09 de dezembro de 
2019 e regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações, Decreto Municipal 007/2011 e pelo Decreto Municipal nº 115/2014, bem como pelas demais normas 
pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital.

1 - DAS INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 - Da retirada do edital - As microempresas ou empresas de pequeno porte que tiverem interesse em participar do 
certame deverão retirar o edital no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou providenciar a cópia que estará à 
disposição na sala da licitação localizada na Rua Atila Vivacqua, 48 - Centro (em frente ao Banco Banestes), nos dias 
úteis das 8h às 11h e de 12:30h às 16h, ficando obrigadas a acompanharem as publicações referentes à licitação no 
Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo - www.diariomunicipal.es.gov.br, tendo em vista a possibilidade de 
alterações e avisos sobre o procedimento.

1.2 - Do Preço Máximo: O Preço Total Máximo que o Município de Presidente Kennedy-ES se dispõe a pagar é de R$ 
232.315,54 (Duzentos e trinta e dois mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), conforme 
discriminado no ANEXO II deste Edital.

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

1.4 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "pregões" constante da página eletrônica 
da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL).

1.5 - INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 17h00 do dia 30/06/2020

1.6 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h00 do dia 20/07/2020

1.7 - DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09h00 do dia 20/07/2020

1.8 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: 
pregao@presidentekennedy.es.gov.br.

2 - DO OBJETO
2.1 - O objeto deste Pregão é a CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, em conformidade com quantidades e especificações contidas no Anexo 
II do presente Edital.

2.2 - O Registro de Preços, decorrente deste Pregão, terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura da 
Ata de Registro de Preços, sendo vedada sua prorrogação. Durante o prazo de validade da Ata, este município poderá 
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ou não contratar o objeto deste Pregão, de acordo com suas necessidades. 

2.3 - O prazo para entrega do objeto licitado neste Pregão será de até 30 dias corridos a contar do recebimento da 
Ordem de Compra emitida pelo Departamento de Compras.

2.4 -  DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.4.1. Os equipamentos e seus componentes deverão ter garantia técnica de 12 (doze) meses, sem quaisquer ônus 
para a SEMUS e SEMAS/PK, contados a partir da data da entrega dos equipamentos;
2.4.2. Os equipamentos efetivamente instalados, em caso de qualquer falha de operação, deverão obrigatoriamente 
ser reparados em, no máximo, 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da comunicação.
2.4.3. A licitante vencedora estará ciente no atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do equipamento.
2.4.4. As soluções de manutenção e ou suporte técnico poderão ser realizadas, por parte da contratada ou por 
assistência técnica autorizada ou pelo fabricante, quando necessário com a presença de técnicos especializados.
2.4.5. O fabricante dos equipamentos deverá ter assistência técnica até, no máximo, 150 km do município de 
Presidente Kennedy/ES, viabilizando o custo benefício para manutenção dos produtos, os que excederem os custo de 
translado e outros ficará a cargo da contratada.
2.4.6. É da responsabilidade da contratada e/ou da empresa indicada para assistência técnica:
2.4.6.1. Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem 
como produtos ou materiais indispensáveis;
2.4.6.2. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica, pagando os 
emolumentos prescritos em lei;
2.4.6.3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos, referentes aos serviços executados por seus empregados, uma 
vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a SEMUS/PK.

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos seguintes orçamentos: Secretaria Municipal 
de Saúde:
Projeto/Atividade: 2.144 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2.036 - 
Manutenção das Atividades da Atenção Básicas. Projeto/Atividade: 2.021 - Manutenção das atividades de 
Especialidades Clínicas. Projeto/Atividade: 2.142 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal. 
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária. Projeto/Atividade: 2.141 - Manutenção 
das Atividades da assistência Farmacêutica. Elemento de despesa: 44905200000 - Equipamento e Material 
Permanente. Fonte de Recurso: 12400000000 - Royalties do Petróleo Vinculados a Saúde.
Secretaria Municipal de Assistência Social:
Projeto/Atividade: 2.048 - Manutenção do Conselho Tutelar. Projeto/Atividade: 3.114 - Aquisição de Bens Móveis e 
Equipamento em Geral. Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica. 
Projeto/Atividade: 2.153 - Manutenção da Proteção Social Especial - Media Complexidade. Projeto/Atividade: 2.156 - 
Manutenção da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Elemento de despesa: 44905200000 - Equipamento e 
Material Permanente. Fonte de Recurso: 15300000000 -Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.

4 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) coordenar o processo licitatório;
b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua 
elaboração;
c) conduzir a sessão pública na internet;
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d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
e) dirigir a etapa de lances;
f) verificar e julgar as condições de habilitação;
g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
h) indicar o vencedor do certame;
i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso, sendo que, em havendo recursos, competirá ao Secretário da Pasta a 
adjudicação;
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES 
5.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:
a) Credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, para obtenção da senha de acesso ao sistema 

eletrônico de compras;
b) Cadastrar o valor da proposta até o prazo estabelecido no item 1.6, exclusivamente por meio eletrônico (via 

internet).
c) Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como manter endereço 
atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

f) Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;
g) Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.
h) Submeter-se às exigências do Decreto Municipal nº 115/2014, da Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, da 

Lei Federal nº 8.666/93, assim como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste 
instrumento convocatório.

6 - CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA
6.1 - Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema, para obtenção de acesso ao 
sistema eletrônico de licitação.

6.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 
acesso ao sistema eletrônico.

6.3 - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas 
por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro de fornecedores.

6.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para 
imediato bloqueio de acesso.

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

6.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico.

7 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO
7.1 - Poderão participar desta licitação somente microempresas ou empresas de pequeno porte do ramo de atividade 
pertinente ao objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, além das disposições 
legais, independentemente de transcrição.

7.2 - Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de nota ou por servidor do setor de licitações desta Prefeitura, sendo passíveis de 
consulta quanto à veracidade, a critério exclusivo do Pregoeiro/Equipe de Apoio.

7.2.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas data estejam rasuradas.

7.3 - O Município de Presidente Kennedy reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que julgar necessário.

7.4 - Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitação 
e que atendam às exigências deste edital.

7.5 - Não é admitida a participação nesta licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária 
de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração; que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem às disposições dos artigos 9º e 
inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93.

7.6 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais 
das situações a seguir:
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, inciso III da Lei Federal n° 8.666/93 e no art. 7° da Lei Federal 
n° 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal;
c) estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93, ainda que imposta por ente 
federativo diverso do estado do Espírito Santo;
d) não cumpram o disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
8.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do início da disputa.

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

10 - DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 - Os licitantes deverão cadastrar a proposta com a descrição do objeto ofertado e com o preço, exclusivamente 
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por meio do sistema eletrônico, observando a data e o horário limite para o seu acolhimento, quando, então, encerrar-
se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.1.1 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens/lote, a licitante fica ciente e anui com os seguintes 
termos:

a) A validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da mesma. 

b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 
10.520/2002.

10.1.2 - Deverá ser cadastrado no sistema o preço UNITÁRIO ofertado por Item.

10.1.3 - Deverá ser cadastrado no sistema a MARCA do produto.

10.2 - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 

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

10.4 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível.

10.5 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada.

10.5.1 - Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

10.5.2 - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverão estar cientes de que NÃO serão aceitas propostas comerciais atualizadas 
com preços unitários divergentes dos preços praticados no mercado.  Se necessário, será procedida análise para 
verificação de discrepâncias.

10.5.3 - A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital.

10.5.4 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo II, evitando 
sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

10.5.5 - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item.

11 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
11.1 - Esta licitação será julgada sob o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

11.2 - Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

Page 5 of 46



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

11.3 - A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes.

11.4 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet.

11.5 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

11.6 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas 
participarão da fase de lance.

11.7 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

11.8 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 

11.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas neste edital.

11.10 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.11 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

11.12 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação do licitante.

11.13 - A fase competitiva da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, dando-se início ao tempo 
aleatório do sistema.

11.14 - No decurso do tempo aleatório concedido pelo sistema para oferecimento de lances, o sistema eletrônico 
encerrará, aleatoriamente, dentro de um período de até 30 (trinta) minutos, a recepção de lances, após encerramento 
do tempo normal pelo pregoeiro.

11.15 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 
edital.

11.15.1 - Na hipótese de comparecer apenas 01 (um) licitante na sala de disputa, passar-se-á, automaticamente, à fase 
de contraproposta, prevista no item 11.15.

11.16 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.17 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
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11.18 - Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma 
eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado 
para divulgação.

12 - DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 
12.1 - Encerrada a etapa de lances e o exame da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao estimado para contratação, exequibilidade e adequação, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante arrematante conforme disposições deste Edital.

12.2 - Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao estimado para contratação, e 
quanto às exigências do edital, o licitante que ofertou o menor preço será declarado vencedor e será solicitada a 
apresentação dos documentos de habilitação.

12.3 - A licitante deverá apresentar, em 05 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação do pregoeiro, quando da declaração 
do vencedor, todos os documentos e anexos exigidos para habilitação.

12.3.1 - As empresas detentoras da melhor proposta que, ao serem convocadas para apresentarem suas 
documentações no prazo supracitado, isto é, em cinco dias úteis, não o fizerem, sofrerão as sanções administrativas 
previstas nos termos definidos no art. 9º da Instrução Normativa SCL nº 08/2017, aprovada pelo Decreto nº 
041/2019.

12.4 - Os documentos e anexos exigidos para fins de habilitação, deverão ser protocolizados em original ou por cópia 
autenticada, no Setor de Protocolo desta Prefeitura localizado na Rua Lucio Moreira Filho, s/n - Centro (ao lado da 
Biblioteca Pública Municipal), em dias úteis, no horário de 08h as 11h e 12:30h às 17h, exceto a sexta-feira que será de 
08h às 11h e 12:30h às 16h, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de disputa e 
solicitação do pregoeiro.

12.5 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissoras de certidões constitui meio legal de prova.

12.6 - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, ou se recusar-se a 
assinar o contrato, o pregoeiro examinará a oferta subsequente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital.

12.7 - Nas hipóteses previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta apresentada no certame.

12.8 - Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no certame e aquele decorrente 
da negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração revogar o procedimento licitatório, 
mediante despacho fundamentado, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

12.9 - Documento de Habilitação
12.9.1 - Habilitação Jurídica
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou 
Registro Comercial no caso de empresa individual;
b) 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;

Page 7 of 46



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

12.9.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ regular;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de 
setembro de 2014;
c) Prova de regularidade com a Seguridade Social - INSS ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de 
setembro de 2014;
d) Prova de regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de 
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11;

12.9.3 - Qualificação Técnica
a) Comprovação de aptidão para o fornecimento do(s) objeto(s) licitado(s), mediante apresentação de declaração em 
papel timbrado, firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou privadas, que sendo clientes da licitante, atestem a 
capacidade da mesma para proceder o fornecimento do(s) objeto(s) licitado(s); (com identificação e endereço da 
pessoa jurídica emitente, nome e cargo do signatário).

a.1) Não serão aceitas declarações genéricas, manuais de Internet, devendo ainda atestar a satisfação com o 
produto ofertado pela licitante.

12.9.4 - Qualificação Econômica - financeira
a) Apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial, emitida pelo(s) Cartório(s) 
Distribuidor(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, emitida no máximo 90 (noventa) dias, quando outro prazo 
de validade não estiver expresso no documento.

12.9.5- Declaração
a) Declaração Conjunta, em papel timbrado da empresa, conforme ANEXO III deste Edital.
b) Declaração de que está cotando marca e modelo de equipamento que detém o selo de Certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO no nível especificado, nos termos da Lei nº 
4047/2012; e,
c) Declaração de que está cotando marca e modelo de equipamento que detém o selo PROCEL (Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica) instituído por Decreto Presidencial, em 8 de dezembro de 1993.
 
12.9.6 - Proposta Atualizada
a) A licitante DEVERÁ apresentar PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, contendo a descrição do objeto, os valores e 
assinatura do representante da empresa.

12.9.6 - Da Comprovação da Condição de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
12.9.6.1 - Os licitantes que invocarem a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, na proposta 
comercial feita no sistema provedor no período de acolhimento de propostas, para fins de exercício de quaisquer 
benefícios previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, em especial a Lei Complementar nº 147/2014, 
deverão apresentar além da documentação prevista no item 12.9, na fase de habilitação, os seguintes documentos:

a) Apresentar a CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução 
Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, OU caso a licitante enquadrada como 
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microempresa (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, 
regido pela lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar o comprovante de opção obtido no site do Ministério da 
Fazenda (<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional>).

a.1) Caso o Licitante opte por apresentar a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartório de Registro, esta 
deverá atestar expressamente o enquadramento da empresa como ME ou EPP, sob pena de perda do direito de 
usufruir dos benefícios da LC nº 123/2006.

a.2) A empresa que apresentar a Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartório de Registro exigida na alínea 
'a" deverá apresentar com data de expedição a partir de 01 de janeiro de 2019, ou data posterior, em caso de qualquer 
alteração do contrato social.

12.10 - As certidões exigidas no item 12.9.2 deverão conter o mesmo CNPJ apresentado pelo licitante no momento do 
credenciamento.

12.11 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz, quanto as Filiais (INSS e 
PGFN/Receita Federal).

12.12 - Aplicar-se-ão às microempresas e aos microempreendedores individuais que se enquadram nas disposições 
contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte) as prescrições referentes à regularidade fiscal (artigos 42 e 43).

12.13 - O Pregoeiro, durante a análise do envelope de HABILITAÇÃO, procederá à validação nos sítios dos órgãos 
oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da Fazenda) expedidoras das 
certidões apresentadas.

13 - DOS RECURSOS, IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
13.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 
8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o Secretário Municipal.

13.1.1 - Declarada a licitante habilitada, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.

13.1.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na decadência do direito de 
recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13.1.3 - Para efeito no disposto acima, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica - internet -, no período 
máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o 
resultado da classificação final; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a 
recorrer. 

13.1.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.1.5 - As razões e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolizados no Setor de Protocolo 
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desta Prefeitura localizada na Rua Lucio Moreira Filho, s/n - Centro (ao lado da Biblioteca Pública Municipal), em dias 
úteis, no horário de 08h às 11h e 12:30h às 17h, exceto a sexta-feira que será de 08h às 11h e 12:30h às 16h, OU 
encaminhadas pelo e-mail pregao@presidentekennedy.es.gov.br OU ainda em campo próprio do sistema da BLL.

13.1.6 - Os recursos obedecerão aos seguintes critérios:
a) serão observadas as condições da lei 10.520/02 e, no que couber, as condições do artigo 109 da Lei 8.666/93;
b) serem dirigidos ao(a) Pregoeiro(a), devidamente fundamentados e, quando for o caso, acompanhados de 
documentação pertinente;
c) serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que 
deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);
d) não serão aceitos recursos via fax ou e-mail.

13.2 - As impugnações deverão observar os seguintes critérios:

13.2.1 - A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de 
Presidente Kennedy, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993. As impugnações 
deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e protocolizadas no Setor de Protocolo desta Prefeitura localizada na Rua Lucio 
Moreira Filho, s/n - Centro (ao lado da Biblioteca Pública Municipal), em dias úteis, no horário de 08h às 11h e 12:30h 
às 17h, exceto a sexta-feira que será de 08h às 11h e 12:30h às 16h, OU encaminhadas pelo e-mail 
pregao@presidentekennedy.es.gov.br OU ainda em campo próprio do sistema da BLL.

13.2.2 - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do Processo 
Administrativo. No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a 
representação da empresa licitante. 

13.2.3 - O Município de Presidente Kennedy julgará e decidirá sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis.

13.2.4 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

13.3 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no 
seguinte endereço eletrônico: pregao@presidentekennedy.es.gov.br.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
14.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta 
adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

14.2 - A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior 
para deliberação quanto a sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra recurso.

14.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto e homologará o procedimento licitatório.

15 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO 
15.1 - Após a homologação, a empresa vencedora será convocada para assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
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15.2 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item acima, por igual período, nos termos do art. 64, §1° da 
Lei Federal n° 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pela Administração.

15.3 - É facultado ao Órgão Gerenciador, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, 
não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, 
convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 
observando o disposto no item 18.

15.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência do fornecimento em igualdade de condições.

15.5 - A licitante que invocar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e não apresentar os 
documentos comprobatórios respectivos ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Presidente 
Kennedy, Estado do Espírito Santo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das 
demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, quando for o caso.

15.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

15.7 - Dos Usuários Da Ata De Registro De Preços
15.7.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão da entidade da Administração que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada a 
vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na lei n.º 8.666/93, Decreto Municipal 
n.º 007 de 1º de Fevereiro de 2011, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.

15.7.2 - Havendo remanescente de materiais a serem fornecidos, inclusive em função do direito de acréscimo, não 
exercido pelos órgãos ou entidades usuárias do Registro, poderão estas autorizar ao Órgão Gerenciador a proceder ao 
devido apostilamento na respectiva Ata de Registro de Preços e acatar os eventuais pedidos de outros órgãos ou 
entidades da Administração não participantes desta Licitação.

15.7.3 - O Órgão Gerenciador será o órgão responsável pelos atos de controle e administração do Registro de Preços 
decorrentes desta Licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os 
quantitativos a serem contratados, o fornecedor para o qual será emitida a Ordem de Compra.

16 - DA RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA
16.1 - O Município de Presidente Kennedy convocará a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de 
Compra relativa ao presente pregão.

16.2 - O prazo para a retirada da Ordem de Compra após a convocação é de 5 (cinco) dias úteis.

16.3 - No caso de a (s) licitante (s) vencedora (s) do certame, dentro do prazo de validade da (s) sua respectiva 
proposta, não atender (em) à exigência do item anterior (16.2), desatender o disposto no Termo de Referência (Anexo 
I); demais condições; não assinar o contrato ou deixar fornecer o produto e a sua instalação, objeto desta licitação, 
aplicar-se-á o previsto no inc. XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.
 
17 - DO PAGAMENTO
17.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou 
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rasuras, relativo ao(s) material(is) efetivamente entregue, que deverá ser encaminhada em nome do Município de 
Presidente Kennedy, com fornecimento dos materiais discriminados, a qual, após a atestação do setor competente, 
será encaminhada para processamento do pagamento, e realizada a aceitação dos mesmos, ocorrendo o pagamento 
em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal.

17.1.1 - O documento fiscal hábil (Nota Fiscal ou equivalente) deverá conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato 
Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do credenciamento.

17.1.2 - O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo do objeto, que deverá estar em 
conformidade com as exigências dos ANEXOS I e II. 

17.1.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à 
contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

17.2 - O Município de Presidente Kennedy poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 
devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

17.3 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à 
contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.

17.4 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que 
concerne à PROPOSTA e à HABILITAÇÃO.

17.5 - O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO nos termos definidos pela Instrução Normativa SFI n° 001/2013 
aprovada pelo Decreto Municipal n° 087/2015 e MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS, 
JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal; Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS; Prova 
de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda 
Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município sede da licitante; Prova de regularidade 
com a Fazenda do Município de Presidente Kennedy e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de 
certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
b) A cada solicitação de pagamento a Contratada deverá comprovar que mantém todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas, juntando à solicitação de pagamento toda documentação apresentada no momento da licitação.

17.6 - O MUNICÍPIO EFETUARÁ TODOS OS PAGAMENTOS POR SISTEMA DE ORDEM BANCÁRIA, NÃO SENDO 
REALIZADAS EMISSÃO DE CHEQUES, portanto, as empresas deverão informar os dados bancários para recebimento dos 
pagamentos.

18 - PENALIDADES E SANÇÕES
18.1 - A empresa 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 e suas alterações e do art. 7º da 
Lei 10.520/02, a saber:
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18.1.1 - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período 
superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar;

18.1.2 - Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

M = 0,5 x C x D
onde:
M = valor da multa
C = valor da obrigação
D = número de dias em atraso

18.1.3 - Pelo não fornecimento e prestação dos serviços contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do 
Contrato, e nessa hipótese, poderá ser revogada a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazer o fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado;

18.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que 
será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada;

18.1.4.1 - A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência do Secretário da Pasta, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação 
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

18.2 - Juntamente com a aplicação das penalidades e sanções prevista nos itens acima, deverá ser observado pela 
Administração o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

19 - DISPOSIÇÕES FINAIS
19. 1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha 
sido o vencedor, a rescisão do ajuste ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.2 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente independente e que, 
acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer conluio, a Administração adotará os 
meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas sanções. 

19.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 
vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a criação de exigência não prevista neste edital.

19.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.

19.5 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante, 
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poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

19.6 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante, 
poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive com concessão de prazo para apresentar a nota fiscal que 
originou o atestado. 

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

19.8 - 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, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação.

19.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio 
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do 
Espirito Santo.

19.10 - Este Edital será regido pelas regras e pelos princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93 
com suas alterações, e pela Lei Complementar nº 123/06, independente da transcrição das normas vigentes e os casos 
não previstos serão decididos pelo Pregoeiro com base no ordenamento jurídico vigente. 

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

19.12 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de 
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado.

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

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

19.15 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.

19.16 - É parte integrante deste Edital:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Descritivo, Quantitativo e Valores Médios dos Objetos.
Anexo III - Modelo de Declaração Conjunta;
Anexo IV - Minuta de Contrato;
Anexo V - Minuta da Ata de Registros de Preços. 
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Presidente Kennedy-ES, 27 de abril de 2020.

Leonardo dos Santos
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO
Este Termo de Referência objetiva a realização de Registro de Preços para contratação de empresa para o 
fornecimento de equipamentos ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICO, conforme especificações técnicas (ANEXO 
II), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy e Secretaria Municipal de 
Assistência Social/ES.

2. OBJETO
2.1. Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

3. JUSTIFICATIVAS SEMUS
Considerando os investimentos de ampliação dos serviços de saúde através de novas unidades de atendimento, e a 
necessidade de renovação dos equipamentos de outras unidades, já em funcionamento, os objetos em epigrafe visam 
equipar estas novas estruturas com equipamentos específicos a cada função.
Insta mencionar, que após a inauguração das unidades de Apoio de São Salvador, Boa Esperança e o Centro de 
Especialidade, não foram adquiridos novos equipamentos para suprir a necessidade do setor, aportando infraestrutura 
necessária para realização do trabalho, execução das estratégias de saúde e atendimento ao público.
Vislumbramos ofertar um atendimento humanizado aos nossos usuários, garantindo a maior qualidade e cobertura em 
saúde no Município de Presidente Kennedy/ES.

3.1. JUSTIFICATIVAS SEMAS

Tal contratação se faz necessária para atender aos setores dos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, para melhor atendimento e acolhimento aos usuários a fim de complementar o trabalho social com famílias, 
com o fim de prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. Importante ressaltar que nesta gestão 
não foi adquirido nenhum destes equipamentos (sendo que existem verbas especificas para aquisição) estando os 
setores da SEMAS/PK necessitando URGENTEMENTE da aquisição dos mesmos, pois estão fazendo falta em muitos 
setores, e para repor os poucos existentes em mau funcionamento, devido ao longo tempo de uso.

Atualmente a Instituição de Acolhimento encontra-se com 06 menores, porém tem capacidade de abrigar até 22 
pessoas, portanto visando o funcionamento adequado e oferecer qualidade aos abrigados faz-se necessária aquisição 
do material permanente. A Instituição de Acolhimento atualmente possui alguns equipamentos como Aparelho DVD, 
Batedeira, Ferro de Passar Roupa a Vapor, Forno Micro-ondas, Freezer Horizontal, Máquina de Lavar, Sanduicheira, 
Refrigerador, Televisor, porém estão com estado de uso avançado e além da quantidade ser insuficiente para o pleno 
funcionamento, os demais equipamentos como Bebedouro Gabinete, Bebedouro Elétrico Galão, Freezer Vertical, Fogão 
Industrial com 04 Bocas com forno, Liquidificador Industrial e Ventiladores atualmente não possui.. 

O Núcleo do Idoso encontra-se divido em duas localidades na Sede do Município e na Comunidade de Marobá, 
totalizando 110 idosos cadastrados. Com relação aos equipamentos atualmente possui alguns equipamentos que estão 
com estado avançado e com seu uso comprometido, além de não possuir refrigeradores, bebedouros, liquidificadores, 
batedeira e ventiladores tufão e coluna.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realiza atendimentos diários com pessoas em situação de 
vulnerabilidade, beneficiários dos programas (Bolsa Família), além ocorrer também diariamente grupos com oficinas. 
Portanto atualmente o CRAS possui equipamentos permanentes em quantidade insuficiente para atender essa 
demanda, além de possuir alguns equipamentos em estado de uso avançado e com defeito como: Aparelho de DVD, 
Bebedouro Elétrico, Bebedouro Gabinete, Forno de Micro-ondas, Fogão Industrial 4 Bocas, Freezer, Purificador de 
Agua, Refrigerador e Televisor. O demais equipamento atualmente não possui. 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) o público atendido são famílias e indivíduos em 
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situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. Atualmente o setor possui alguns equipamentos 
permanentes em estado de uso avançado, além de ter alguns equipamentos com defeito como: Bebedouro, Fogão, 
Forno de Micro-ondas, Purificador de Agua e Televisor. Não possui os equipamentos permanentes: Aparelho de DVD, 
Batedeira, Freezer, Liquidificador Industrial, Máquina de Lavar Roupa, Refrigerador, Suporte de Teto com Inclinação e 
Ventiladores.

O conselho Tutelar é um órgão eleito pela sociedade para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Os 
conselheiros acompanham os menores em situação de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção 
para cada caso. Atualmente possuem pouca estrutura em equipamentos que a um bom tempo não são adquiridos.

A Sede da SEMAS/PK funciona no prédio além da parte administrativa desta pasta, o Setor de Segurança Alimentar e 
Nutricional, o Setor de Habitação e Integração Social e a Secretaria Executiva dos Conselhos. Fazendo necessária esta 
aquisição, como já citado, não possuir muitos destes equipamentos solicitados e necessários para melhor 
desenvolvimento das atividades desta pasta. Visando garantir as Funções da Política de Assistência Social:

Ø Garantir proteção social

- Prevenir/reduzir situações de risco social e pessoal;

- Proteger pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, considerando a multidimensionalidade da pobreza;

- Criar medidas e possibilidades de socialização e inclusão social.

Ø Efetuar vigilância socioassistencial

- Monitorar as exclusões e riscos sociais da população.

Ø Assegurar direitos socioassistenciais

CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
É uma unidade responsável pela oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 
nas áreas de vulnerabilidade e risco social. É a principal porta de entrada para os serviços do SUAS, possibilitando o 
acesso a um grande número de famílias à de proteção social de assistência social.

Serviços Ofertados no CRAS:

Nome dos 
Serviços

Ofertas Quantitativo 

PAIF - Programa 
de Atendimento 
Integral a Família

Acompanhamento Familiar às famílias em situação 
de vulnerabilidade social, trabalho em grupos, BPC - 
Benefício de Prestação Continuada, 
encaminhamentos a rede socioassistencial bem 
como (Segurança Alimentar, Habitação etc) 
benefício eventual : caixa d água, urna funerária, 
kit maternidade

Atendimentos: 2.461 (anual) 
Acompanhadas: 158

Benefícios 
Eventuais

- Caixa d água - Auxilio Funeral - Kit maternidade - 
Cobertor - Colchão 

Caixas d'água concedidos ano 
de 2017: 52 Auxilio Funeral: 46 
Kit Maternidade: 48 Cobertor: 
62  /  Colchão:31
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SCFV - Serviços 
de Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos

Objetivo de fortalecer os vínculos Familiar e 
comunitário das famílias vulneráveis Além de 
trabalhar em grupo oferta as oficinas, bem como 
Artesanato, Atividades lúdicas e teatro, recreação 
e lazer, informática, violão, capoeira, dança, 
Desenho e Pintura 

Quantitativo de Atendimentos 
Artesanato: 20 Dança: 28 
Recreação: 04 Informática: 52 
Capoeira: 49       Violão: 84  
Total: 237

Grupos no CRAS Familiares de Reclusos: enquanto um membro da 
família está recluso, a família e acompanhada pelo 
CRAS, onde participa das oficinas de artesanato, e 
uma vez por mês a prefeitura disponibiliza um 
carro para visita ao recluso. Grupo Gestante: 
Acompanhada pela equipe do CRAS, com reunião 
em grupos sobre os cuidados durante e após a 
gestação, no oitavo mês a gestante e beneficiado 
com um kit maternidade que esse ano vem com 
uma novidade que é o carrinho Grupo Esperança 
(Jovens) jovens em situação de vulnerabilidade 
que e acompanhado pelo cras nas ofertas das 
oficinas de Dança, capoeira etc. Grupo de Idosos: 
Além de reuniões em grupo, atividades físicas, 
passeio os idosos participam das oficinas de 
informática e dança, levantando seu autoestima e 
melhorando a qualidade de vida, com momentos 
de descontração.

Familiares de Reclusos: 12 
usuárias assistidas pelo CRAS  
Grupo Gestante: 66 Gestantes   
Grupo Esperança: (Jovens) 16 
usuários  Grupo de Idosos: 98

CRAS Itinerante  Oferta os serviços do CRAS nas localidades, bem 
como atendimento as famílias, encaminhamentos, 
Bolsa Família e CadUnico.

 Quantitativo de atendimento: 
182 (anual) 

Cadastro Único e 
Programa Bolsa 
Família

 Serviços ofertados: Inclusão e Atualização 
Cadastral 

Famílias Cadastradas no 
CadUnico: 2.485 Famílias 
Beneficiarias do Bolsa Família: 
1.275

Programa 
Adolescente 
Aprendiz

O Município já ofertou o período de inscrição, no 
momento a comissão está avaliando a 
documentação, com previsão de contratação a 
partir do ano que vem Público Alvo: Adolescentes 
em situação de vulnerabilidade, que recebe algum 
tipo de benefício da secretaria de Assistência, que 
esteja estudando regulamente na rede regular de 
estudo, adolescente maiores de 14 anos e 
menores de 21 anos

Total de Inscritos: 354
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Programa Pro 
Emprego (Vale 
Transporte)  
Iniciou em 
Agosto de 2017

Com a finalidade de aumentar a empregabilidade 
dos residentes no município, com aumento da 
renda da população kennedense, corrigindo a 
evasão populacional, o programa Transporte Pró-
Emprego amplia as possibilidades de inserção no 
mercado de trabalho num raio de 100 km da 
fronteira do Município. Com esta iniciativa, não 
será necessário que a família abandone a sua 
cidade natal, preservando assim todos os vínculos 
sociais e financeiros com a cidade. 

Total de Atendimento com o 
Vale Transporte: 22 usuários

Emissão de RG 
Carteira de 
Identidade

Iniciou este serviço no CRAS em setembro do 
corrente ano.

Usuários atendidos: 215

CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

É a unidade responsável a assegurar atenção protetiva e especializada às famílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal ou social, por violação de direitos, na perspectiva da superação da violação de direitos, fortalecimento de 
vínculos familiares e da inclusão social. Construir uma rede de serviços que permita a garantia dos direitos 
fundamentais das pessoas violadas em seus direitos.

Nome dos 
Serviços

Ofertas Quantitativo 

PAEFI - Proteção 
e Atendimento 
Especializado a 
Família e 
Indivíduos

Oferta serviço voltado para famílias e pessoas 
que estão em situação de risco social ou tiveram 
seus direitos violados. Oferece apoio, orientação 
e acompanhamento para a superação dessas 
situações por meio da promoção de direitos, da 
preservação e do fortalecimento das relações 
familiares e sociais. Este serviço tem como 
objetivos: - Contribuir para o fortalecimento da 
família no seu papel de proteção; - Incluir 
famílias no sistema de proteção social e nos 
serviços públicos; - Contribuir para acabar com 
as violações de direitos na famílias; - Prevenir a 
reincidência de violações de direito.

- Atendimento mensal 
aproximadamente 120 usuários 
(atendimento social, jurídico e 
psicológico);  - Mulheres vítima 
de violência aproximadamente 
05 atendimentos mês;  - 
Adolescentes em cumprimento 
de medidas 02;  - Pessoas em 
situação de rua 1 ou 2 
atendimentos aproximadamente 
mês;  - Idoso vítima de 
Negligência: Atendendo 08.

Programa de 
assistência 
Jurídica

Oferecer assistência a população de risco pessoal 
e social, embasando-se nas seguintes leis: - 
Estatuto da Criança e do Adolescente; - Estatuto 
do Idoso; - Lei Maria da Penha; - Constituição 
Federal.

Atividade desenvolvidas

- Atendimento e acompanhamento psicossocial, orientação jurídico social;

- Visitas domiciliares: acompanhamento de casos;
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- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social;

- Orientação e encaminhamento para a rede local.

Rede local 

- Conselho Tutelar - 
Ministério Público - 
Polícia Militar - Polícia 
Civil - Secretarias 
Municipais - Pestalozzi - 
Conselhos Municipais 

  

INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO "ALCIMARA MORETTI FABELO"

A Instituição de Acolhimento "Alcimara Moretti Fabelo" localizada na Avenida Orestes Baiense S/Nº - Centro - 
Presidente Kennedy, tem por objetivo, oferecer Acolhimento temporário às crianças e adolescentes vítimas de 
violência física, sexual, psicológica, negligência e abandono, encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude, 
pelo Ministério Público e Conselho Tutelar, na forma da Lei.

O Abrigo Institucional funciona com tarefas rotineiras de um lar comum, onde há regras e horários, para dormir, ir à 
escola, estudar etc. São realizados festividades em datas comemorativas, tais como: data de aniversário, páscoa, dia 
das mães, dia das crianças, natal; passeios à praia, praça, cinema entre outros. Tais atividades é uma forma de garantia 
de fortalecimentos de vínculos familiares e com a sociedade bem como o bem estar do abrigado. 

A instituição trabalha em parceria com as demais secretarias que contribuem com seus serviços para o melhor 
atendimento desta entidade, como por exemplo, a disponibilidade de medicamentos e atendimentos médicos 
oferecidos pela secretaria de saúde, o reparo e manutenção do prédio oferecido pela secretaria de obras, enfim, o bom 
funcionamento de toda rede socioassistencial do município.

No momento, estão abrigados 3 crianças e 2 adolescentes, num total de 5 internos. São investidos cerca de R$ 2.500,00 
mensais aproximadamente com alimentação dos internos, podendo variar de acordo com o número de abrigados que 
sofre variação devido à reinserção dessas crianças/adolescentes às famílias de origem ou quando encaminhadas pela 
Vara da Infância e Juventude para abrigamento. A instituição tem capacidade de atender até 20 crianças e/ou 
adolescentes vítimas de violação de direitos e deve estar sempre preparada para abrigar ou desabrigar crianças e/ou 
adolescentes seguindo Ordens Judiciais.

A finalidade da Instituição de Acolhimento é garantir proteção integral a indivíduos em situação de risco pessoal e 
social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o 
acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, 
segurança, acessibilidade e privacidade. Os serviços também devem assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares 
e/ou comunitários e o desenvolvimento da autonomia dos usuários.

NÚCLEO DO IDOSO

Busca promover a reintegração social do idoso, dando-lhe condições físicas e psicológicas, melhorando seu convívio de 
forma geral e também possibilitando horas de lazer, entretenimento, alimentação, passeios culturais, atividades físicas 
e artesanato, como forma de atender às necessidades do grupo, através da troca de experiências e desenvolvimento de 
habilidades. O programa oferece também palestras motivacionais, orientação jurídica e atendimento psicológico em 
grupo.

- Núcleo do Idoso Sede - 70 idosos
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- Núcleo do Idoso Sede - 40 idosos

SETOR DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

O programa contempla ações que visam o acesso a Unidades Habitacionais, melhorias das condições e ampliação de 
Unidades Habitacionais já existentes, ofertando as seguintes ações:

- Doar material de construção para execução direta do beneficiário;

- Reformar ou ampliar habitações, melhorando as condições das habitações já existentes;

- Construção de unidades habitacionais em terreno concedido pela municipalidade ou em terreno de propriedade do 
beneficiário, podendo ser em parceria com o Estado, a União, com as Iniciativas Privadas e Cooperativas;

- Conceder aluguel social;

- Adquirir áreas para fins de utilização no Programa de Habitação Popular;

- Realizar parcerias com as iniciativas privadas e cooperativas, objetivando a implantação de loteamentos populares 
municipais;

- Implementar desmembramentos para fins de lotes populares;

- Edificar condomínios verticais.

SETOR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

O programa visa garantir as famílias em situação de insegurança alimentar, o acesso a alimentos básicos para melhoria 
do seu estado nutricional e de saúde, por meio de atendimento com cesta de alimentos e ticket feira.

São atendidas 1000 (mil) famílias mês com Cestas Alimentares.

Cestas Alimentares mensais 910 famílias atendidas

Cestas Alimentares bimestrais 50 famílias atendidas

Cestas Alimentares emergenciais 40 famílias atendidas

Projeto Economia Solidária "Ticket Feira"

Programa vinculação às ações dirigidas ao combate à fome, à promoção alimentar e nutricional e incentivo ao 
agricultor familiar. O "Ticket Feira" visa proporcionar às famílias em situação de vulnerabilidade social acesso a 
produtos alimentícios hortifrutigranjeiros produzidos pelo Programa Agro-ecológico Integrado e Sustentável - PAIS e o 
Programa da Agricultura Familiar do Município, bem como, ter acesso a determinados produtos alimentícios oriundos 
da agroindústria.

Ticket Feira (mensal) 571 famílias atendidas

PROJETO PROGREDIR

Projeto com o objetivo de investir no futuro da população Kennedense, que em parceria com o SENAI e o SENAC 
oferece diversos Cursos Profissionalizantes visando a qualificação dos munícipes e a inserção no mercado de trabalho.

Vinculado á Secretaria Municipal de Assistência Social, trata-se de um projeto social e digital que visa, sobretudo, 
abranger membros das famílias que vivem em estado de pobreza ou extrema pobreza vinculadas ao CadÚnico, para 
alcançarem a qualificação e conseguirem suprir as necessidades.
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As vagas abertas para os Cursos Profissionalizantes são destinadas prioritariamente aos usuários do SUAS - Serviço 
Único de Assistência Social em acompanhamento no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social), Segurança Alimentar e Habitação, podendo as remanescentes ser 
destinadas á população em geral, atendidos os critérios exigidos.

Para viabilizar a seleção, a inscrição nos referidos Cursos deve atender aos seguintes pré-requisitos:

- Possuir residência no município de Presidente Kennedy;

- Ser maior de 16 anos;

- Possuir os documentos de Identidade, CPF ou Carteira de Trabalho.

As inscrições são realizadas via ONLINE no site da Prefeitura de Presidente Kennedy, através do formulário padrão, 
sendo a relação dos inscritos divulgados no mesmo site visando dar transparência á execução deste Projeto. email: 
projetoprogredir@presidentekennedy.es.gov.br

Desta forma, por todo o exposto, a luz dos esclarecimentos, bem como do que é de direito, a presente contratação se 
faz necessária e tem como objetivo estruturar os setores desta secretaria para melhor atender aos munícipes e 
servidores, objetivando o que se prevê no Art. 2º da Lei Nº 8.742/1993, se não vejamos:

Art. 2º  A assistência social tem por objetivos:
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, especialmente: 
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; e
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família; 
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade 
protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 
vitimizações e danos; 
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais. 
Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de 
forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de 
condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos 
direitos sociais. 

4. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4.1. Os equipamentos e seus componentes deverão ter garantia técnica de 12 (doze) meses, sem quaisquer ônus 
para a SEMUS e SEMAS/PK, contados a partir da data da entrega dos equipamentos;
4.2. Os equipamentos efetivamente instalados, em caso de qualquer falha de operação, deverão obrigatoriamente 
ser reparados em, no máximo, 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da comunicação.
4.3. A licitante vencedora estará ciente no atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do equipamento.
4.4. As soluções de manutenção e ou suporte técnico poderão ser realizadas, por parte da contratada ou por 
assistência técnica autorizada ou pelo fabricante, quando necessário com a presença de técnicos especializados.
4.5. O fabricante dos equipamentos deverá ter assistência técnica até, no máximo, 150 km do município de 
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Presidente Kennedy/ES, viabilizando o custo benefício para manutenção dos produtos, os que excederem os custo de 
translado e outros ficará a cargo da contratada.
4.6. É da responsabilidade da contratada e/ou da empresa indicada para assistência técnica:
4.6.1. Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem 
como produtos ou materiais indispensáveis;
4.6.2. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica, pagando os 
emolumentos prescritos em lei;
4.6.3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos, referentes aos serviços executados por seus empregados, uma 
vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a SEMUS/PK.

5. PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
5.1. O prazo de entrega e instalação dos equipamentos objeto do presente Termo de Referência não poderá ser 
superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Autorização de Fornecimento e o prazo da 
garantia, no período de 12 meses, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos.
5.2. A SEMUS e a SEMAS/PK designará um fiscal, para recebimento e conferência dos equipamentos e serviços 
entregues. Será procedida a verificação de acordo com as características descritas neste documento, sendo 
posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu perfeito funcionamento.
5.3. Sendo o objeto entregue em desacordo com o especificado neste documento e na proposta da empresa 
vencedora este será rejeitado, obrigando-se a empresa a substituí-lo imediatamente, sob pena de ser aplicada 
penalidade.
5.4. Constatada essa ocorrência, após a notificação por escrito à empresa contratada, será suspenso o pagamento, 
até que seja sanada a situação. No caso de recusa do objeto, a empresa contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias 
corridos para providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pelo fiscal do contrato.
5.5. Imediatamente após a emissão, pelo fiscal do contrato, do recebimento definitivo do objeto, a SEMUS e a 
SEMAS/PK adotará as providências para pagamento.
5.6. Qualquer alteração dos prazos definidos no cronograma de trabalho, mediante justificativa fundamentada, será 
analisada e aprovada pelo Gestor do Contrato.

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS
6.1. Da entrega:
6.1.1. Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de 
forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e 
embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com 
indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem 
como demais informações exigidas na legislação em vigor;
6.1.2. Estar acompanhado da Nota Fiscal do Produto, Certidões Fiscais (INSS, FGTS, TRABALHISTA, FEZENDAS: 
MUNICIPAL, ESTADUAL E UNIÃO) em dia e autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço emitido pelo Fundo 
Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES;
6.2. Os equipamentos deverão ser entregues em dias úteis, conforme calendário adequado ao município de 
Presidente Kennedy/ES, nos horários de 08h:15m às 11h:00m e 12h:30m às 16h:00m, Para a realização da entrega a 
empresa deverá entrar em contato com o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, situado na Avenida Orestes 
Baiense, nº 1049 centro deste Município telefone (28) 3535-1390 para os vencedores dos itens relacionado da 
Secretaria Municipal de Saúde e para os Itens da Secretaria Municipal de Assistência Social deverá entrar em contato 
com o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência no número na rua Olímpio Pinto Campos Figueiredo, nº 10, 
(28) 3535-1187 ou 3535-1181, para programação da entrega.
6.2.1. Desde que, previamente agendado, e por solicitação do Fiscal do Contrato, os equipamento deverão ser 
entregues nos respectivos locais de instalação, conservando-se o horário de funcionamento do estabelecimento e as 
demais colocações nos itens anteriores.
6.2.2. Para instalação dos equipamentos a contratada deverá fazer agendamento prévio com o Fiscal do Contrato, 
para que sejam reunidas condições favoráveis à realização dos serviços e não haja interrupção das atividades do setor 
de trabalho.
6.3. Do recebimento:
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6.3.1. O recebimento dos itens descritos neste documento deverá ser efetuado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte 
forma:
6.3.1.1. Análise dos documentos fiscais;
6.3.1.2. Se, após o recebimento, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a proposta, 
com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, não será emitido o Termo de 
Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada.
6.3.1.3. Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-á a etapa de verificação que compreenderá os seguintes 
procedimentos:
6.3.1.3.1. A empresa contratada procederá a desembalagem, instalação e configuração dos produtos para a realização 
dos testes de funcionamento, na presença do Fiscal do Contrato.
6.3.1.3.2. Cada produto será verificado de acordo com as características descritas no Anexo "I", sendo 
posteriormente aferida a conformidade e testado o seu perfeito funcionamento.
6.3.2. Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:
6.3.2.1. Caso seja entregue em desconformidade com as especificações técnicas constantes do Anexo "I" e da 
proposta vencedora;
6.3.2.2. Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não seja novo;
6.3.2.3. Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de conformidade e 
verificação.
6.3.3. Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para providenciar a sua 
substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pela SEMUS/PK.

7. ORDEM DE SERVIÇO
7.1. Fica estabelecido como autorização para o fornecimento objeto deste Termo de Referência os procedimentos 
definidos em A.F. - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO elaborados pela Divisão de Compras do Fundo Municipal de 
Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social e devidamente autorizada pelo Secretário da pasta.

8. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
8.1. A fiscalização será designada pelo gestor da pasta, e acompanhado pela comissão de Patrimônio e Almoxarifado 
da SEMUS e SEMAS/PK, com autoridade para exercer em nome da SEMUS e SEMAS/PK, toda e qualquer ação de 
orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contidos neste Termo de Referência, que efetuará os testes de 
conformidade e verificação final dos equipamentos.
8.2. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo da SEMUS e SEMAS/PK, não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, 
não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se 
decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente.

9. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O registro de preços a ser formalizado na Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura.

10. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA
10.1. Os trabalhos rejeitados pela Fiscalização devido ao uso de normas ou preceitos não autorizados e/ou qualificados 
como de primeira qualidade e novos, ou considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente com o 
emprego das normativas aprovadas pela Fiscalização e com mão-de-obra devidamente qualificada, com antecedência 
necessária para que não seja prejudicado o andamento cronológico dos serviços de instalação, arcando a Empresa 
contratada com o ônus decorrente do fato.
10.2. Cumprir, rigorosamente o Código Civil e Ambiental e as Normas Técnicas da ABNT;
10.3. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause a Empresa contratada e 
Prepostos seus ou terceiros, por ação ou omissão em decorrência da execução de serviços, não cabendo à SEMUS e 
SEMAS/PK, em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos e indiretos;
10.4. Responsabilizar-se perante a SEMUS e SEMAS/PK, pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que 
foram confiados ou os seus prepostos devendo efetuar o ressarcimento correspondente imediatamente após o 
recebimento da notificação da Fiscalização, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha a receber; limitado 
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ao valor do contrato entre as partes;;
10.5. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar no fornecimento e/ou na 
execução dos serviços de instalação;
10.6. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela SEMUS e SEMAS/PK e cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente;
10.7. Fornecer para seus funcionários, máquinas e equipamentos necessários para execução dos serviços de 
instalação relacionados;
10.8. Manter permanente entendimento com a fiscalização, objetivando evitar interrupções ou paralisações no 
fornecimento e/ou na execução dos serviços de instalação;
10.9. Todo e qualquer serviço que venha a atrapalhar o bom andamento dos serviços no horário comercial, deverá 
ser acordado com o responsável da unidade para não interromper as atividades normais.
10.10. A empresa contratada será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno 
desenvolvimento dos serviços de instalação dos equipamentos e deverá cumprir as prescrições referentes às Leis 
Trabalhistas e da Previdência Social.

11.  OBRIGAÇÕES DA SEMUS e SEMAS/PK
11.1. Fiscalizar nos termos da legislação vigente a execução do objeto contrato;
11.2. Anotar e notificar a Empresa contratada de qualquer irregularidade encontrada por ocasião do fornecimento e 
na execução dos serviços;
11.3. Prestar toda e qualquer informação necessária para que a contratada possa cumprir regularmente o objeto 
contratado;
11.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nos dispositivos legais.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, serão aplicadas as sanções 
administrativas previstas nas Leis Federais Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta do Orçamento do Fundo Municipal de 
Saúde de Presidente Kennedy/ES, para o exercício de 2019:

1) Atividade/Projeto: 024004.103010232.384 - Manutenção do Programa de Atenção Primária em Saúde - ESF; 
Natureza da Despesa: 44905200000 - Equipamento Material Permanente; Fonte de Recurso: 16040000 - 
Royalties do Petróleo, 12030000 - Recursos do SUS;

2) Atividade/Projeto: 024004.103020272.344 - Melhoria Permanente as Atividades Ambulatoriais e Pronto 
Atendimento; Natureza da Despesa: 44905200000 - Equipamento Material Permanente; Fonte de Recurso: 
16040000 - Royalties do Petróleo, 12030000 - Recursos do SUS;

3) Atividade/Projeto: 024004.101220262.360 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; Natureza da 
Despesa: 44905200000 - Equipamento Material Permanente; Fonte de Recurso: 16040000 - Royalties do 
Petróleo;

13.2. As despesas oriundas da contratação correrão por conta dos recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral do Município de Presidente Kennedy-ES, Secretaria Municipal de Assistência Social, do 
corrente ano na seguinte unidade: 

Ø Projeto/Atividade 009001.041220012.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social. 

Elemento de Despesa: 44905200000 - Equipamento e Material Permanente, Fonte de Recurso 16040000 - Royalties 

do Petróleo - Ficha 41.
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Ø Projeto/Atividade 009002.081220322.031 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica. Elemento de 

Despesa: 44905200000 - Equipamento e Material Permanente, Fonte de Recurso: 16040000 - Royalties do Petróleo - 

Ficha 487.

Ø Projeto/Atividade 0090002.082410332.153 - Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade. 

Elemento de Despesa: 44905200000 - Equipamento e Material Permanente, Fonte de Recurso 16040000 - Royalties 

do Petróleo - Ficha 519.

Ø Projeto/ Atividade 009002.082430332.156 - Manutenção da Proteção Social e Especial de Alta Complexidade. 

Elemento de Despesa: 44905200000 - Equipamento e Material Permanente, Fonte de Recurso 16040000 - Royalties 

do Petróleo - Ficha 532.

Ø Projeto/Atividade 009001.41220012.048 Manutenção do Conselho Tutelar. Elemento de Despesa: 44905200000 - 

Equipamento e Material Permanente, Fonte de Recurso : 16040000 Royalties do Petróleo - Ficha 420. 

14. PAGAMENTO
14.1. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do 
Município de Presidente Kennedy/ES.
14.2. Para efeito de pagamento, a SEMUS e a SEMAS/PK consultará a regularidade da empresa junto ao SICAF. Se 
constar documentos vencidos ou não estando à mesma cadastrada no Sistema, deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
I - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 
4º do Decreto nº 6.106, de 30.04.2007;
II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF - Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
III - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Espírito Santo;
IV - Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos relativo aos tributos 
federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.
V - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.

15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
16.1. Como qualificação técnica, a empresa interessada em participar da licitação deverá apresentar, juntamente com 
os documentos de habilitação, a seguinte documentação:
16.2. Atestado de capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada comprovando que a licitante forneceu 
equipamento(s) com características semelhantes ao especificado neste Termo.
16.3. O(s) atestado(s) deverá(ao) ser impresso(s) em papel timbrado, com nome e telefone de contato dos 
responsáveis pela informação atestada, não sendo aceitas declarações genéricas, manuais de Internet, devendo ainda 
atestar a satisfação com o produto ofertado pela licitante.
16.4. Declaração de que está cotando marca e modelo de equipamento que detém o selo de Certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO no nível especificado, nos termos da Lei nº 
4047/2012; e,
16.5. Declaração de que está cotando marca e modelo de equipamento que detém o selo PROCEL (Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica) instituído por Decreto Presidencial, em 8 de dezembro de 1993.
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Presidente Kennedy, ES. 18 de Fevereiro 2020.

Mezaque da S. J. Rodrigues

GERENTE OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO

Jorge de Almeida Bittencourt

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 27 of 46



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ANEXO II - DESCRITIVO, QUANTITATIVO E VALORES MÉDIOS DOS OBJETOS/SERVIÇO

P R E G ÃO  E L E T R Ô NIC O  No 000043/2020
O B J E T O : CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 01

Código

Lote

00116 00005432

PLAYER – COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTES FORMATOS:
MP3, WMA, DIVX, CD DE VÍDEO; JPEG; CD, CD-R, CD RW,
SVCD, DVD+R/+RW - DVD-R/-RW SISTEMAS DE COR: NTSC
E, PROGRESSIVE SCAN FUNÇÕES ZOOM, BOOK MARKER
SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA
CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA, JPEG SLIDESHOW, CLOSE
CAPTION CONEXÕES: 1 SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, 1
SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL:
SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, SAÍDA S-VÍDEO, SAÍDA DE
ÁUDIO DIGITAL COAXIAL FUNÇÃO KARAOKÊ: COM
PONTUAÇÃO COR: PRETO VOLTAGEM: BIVOLT
AUTOMÁTICO, INCLUSO: CABO DE ÁUDIO E VIDEO, 2
PILHAS, CONTROLE REMOTO, MICROFONE E MANUAL DE
INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 MESES.

UND  APARELHO DE DVD 7 408,44

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 02

Código

Lote

00121 00004736

ELÉTRICO DE GALÃO – COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 75W,
VOLTAGEM 110V/220V, COR BRANCO, MATERIAL DAS
TORNEIRAS FABRICADAS EM POLIPROPILENO NÃO
ATÓXICAS E RESISTENTES, ALÇAS LATERAIS, DUAS
TORNEIRAS (UMA PARA AGUA GELADA E OUTRA PARA
AGUA NATURAL), BANDEJA REMOVÍVEL. GARANTIA DE 12
MESES.

UND  BEBEDOURO 4 560,89

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 03

Código

Lote

00124 00017707

DE GABINETE 120L – COM CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO DE 120 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA,
TODO REVESTIDO DE CHAPA DE AÇO INOX, PÉS QUE
PERMITA O NIVELAMENTO AO SOLO, COM TRÊS
TORNEIRAS FRONTAIS, BANDEJA FRONTAL PARA COLETA
DE RESPINGOS COM DRENO, RESERVATÓRIO, EM
PLÁSTICO ATÓXICO EM ABS, SERPENTINA EM AÇO
INOXIDÁVEL INTERNA, FILTRO COM TRIPLA FILTRAGEM,
COM ELEMENTO FILTRANTE, EM CARVÃO ATIVADO
IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL, CELULOSE OU
POLIPROPILENO, QUE RETENHA: IMPUREZAS SÓLIDAS
(MAIORES QUE 05 MICRA), CLORO, GOSTOS E ODORES
ESTRANHOS. VOLTAGEM EM 127 VOLTS. ITENS INCLUSOS:
04 ELEMENTOS FILTRANTES (RESERVA) E INSTALAÇÃO DO
PRODUTO. GARANTIA: 12 MESES.

UND  BEBEDOURO, 9 2.500,00

Valor Total do Lote
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 04

Código

Lote

00001 00002907

ACUSTICA ATIVA PARA APLICAÇÃO EM PEQUENOS
EVENTOS – CAIXA PLANA DE 2 VIAS AMPLIFICADAS;
AMPLIFICADOR DIGITAL DE 200W/RMS COM LIMITER;
PRÉ-AMPLIFICADOR COM VOLUME, MASTER, HIGH, MID, E
LOW; FREQUÊNCIA ENTRE 60 HZ A 18 KHZ; ENTRADAS E
SAÍDAS USB, LINE, AUX E MICROFONE COM VOLUMES
INDEPENDENTES; SAÍDA PRÉ OUT; ALIMENTAÇÃO
AUTOMÁTICA 120 ~ 230 V (50/60 HZ); ALTO FALANTES DE
1X15” + DRIVE TITÂNIO; ACABAMENTO EM PINTURA
ESPECIAL, TELA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI; INCLUSO:
MANUAL EM LINGUA PORTUGUESA; CABOS DE
ALIMENTAÇÃO; SUPORTE COM PEDESTRAL RESISTENTE E
COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. GARANTIA 12 MESES.

UND  CAIXA DE SOM 4 1.154,47

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 05

Código

Lote

00194 00026518

COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 350 W RMS, COM DRIVES
DE ÁUDIO DE NO MÍNIMO 10” E TWEETER, CONEXÃO
BLUETOOTH, ENTRADA MICRO SD, USB E AUXILIAR,
MICROFONE, RÁDIO, BATERIA RECARREGÁVEL,
CARREGADOR, ALÇA E RODINHAS RESISTENTES PARA
TRANSPORTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
GARANTIA DE 12 MESES

UND  CAIXA DE SOM PORTÁTIL TORRE 4 650,00

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 06

Código

Lote

00190 00024037

INDICADO PARA EXTRAIR SUCO DE LARANJA E LIMÃO,
MATERIAL EM AÇO INOX, PÉS ANTIDERRAPANTE,
POTÊNCIA: 500 WATTS, ROTAÇÃO: 3.545 RPM, BIVOLT
MANUAL, ITENS INCLUSOS: 01 COPO (SUCO) EM 500 ML, 01
PENEIRA PARA COPO, 01 CASTANHA PEQUENA EM
POLIESTIRENO (LIMÃO), 01 CASTANHA GRANDE EM
POLIESTIRENO (LARANJA), 01 CÚPULA COM BICA, 01
TAMPA EM ALUMÍNIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS. GARANTIA DE 12 MESES.

UND  ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL 4 111,49

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 07

Código

Lote

00131 00024892

TENSÃO: 127V, AUTO LIMPANTE, COM PORTA-FIO,
FUNCIONA A VAPOR, FUNCIONA A SECO, SPRAY DE ÁGUA,
BASE CERÂMICA, POSIÇÕES DE VAPOR: VERTICAL.
GARANTIA: 12 MESES.

UND  FERRO DE PASSAR ROUPA Á VAPOR 2 133,50

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 08

Código

Lote

00018 00006427

INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO INOX – AÇO INOX 430 EM
TODA A ESTRUTURA, EXCETO QUEIMADORES E GRELHAS;
QUEIMADORES: 1 SIMPLES E 1 DUPLOTODOS
(ESPALHADORES COM 130MM DE DIÂMENTRO); CHAPA E
BANHO MARIA; FORNO GRANDE, TAMPA DE VIDRO, TODO
EM INOX, REVESTIMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO, LUZ
INTERIOR; REGISTRO PADRÃO PARA ALTA PRESSÃO.
GARANTIA 12 MESES

UND  FOGAO - 1 557,00

Valor Total do Lote
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 09

Código

Lote

00003 00004701

BOCAS INOX – PRATELEIRA DESLIZANTE; TIMER SONORO;
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; LUZ NO FORNO; 2
QUEIMADORES GIGANTES; FUNÇÃO AUTOLIMPANTE;
VIDRO DUPLO TEMPERADO; 5 NÍVEIS DE TEMPERATURA
COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; BOTÕES DOS
ACENDEDORES REMOVÍVEIS; MESA SELADA QUE EVITA A
PASSAGEM DE LÍQUIDOS PARA O INTERIOR DO FOGÃO,
COM DESIGN ARREDONDADO SEM CANTOS OU FRESTAS E
PÉS ALTOS E ROBUSTOS, QUE FACILITAM A LIMPEZA DO
PISO EMBAIXO DO FOGÃO. CLASSE A EM ECONOMIA, NA
MESA E NO FORNO. GARANTIA 12 MESES.

UND  FOGAO 04 BOCAS 15 639,00

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 10

Código

Lote

00139 00004063

QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS, GRELHAS EM FERRO
FUNDIDO, REGISTRO DE BAIXA PRESSÃO CROMADO, COR
GRAFITE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, FORNO
REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), PRODUTO
ENTREGUE MONTADO PELO FORNECEDOR. GARANTIA: 12
MESES.

UND  FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO 5 2.518,06

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 11

Código

Lote

00197 00026562

QUEIMADORES SIMPLES E DUPLOS, GRELHAS EM FERRO
FUNDIDO, REGISTRO DE BAIXA PRESSÃO CROMADO, COR
GRAFITE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, FORNO
REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), PRODUTO
ENTREGUE MONTADO PELO FORNECEDOR. GARANTIA: 12
MESES.

UND  FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS/ 6 557,00

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 12

Código

Lote

00098 00003306

 40X40, COM FORNO

UND  FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS 2 2.244,70

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 13

Código

Lote

00132 00018676

TENSÃO: 127V, AUTO LIMPANTE, COM PORTA-FIO,
FUNCIONA A VAPOR, FUNCIONA A SECO, SPRAY DE ÁGUA,
BASE CERÂMICA, POSIÇÕES DE VAPOR: VERTICAL.
GARANTIA: 12 MESES.

UND  FORNO MICRO ONDAS: 9 556,51

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 14

Código

Lote

00144 00026512

CAPACIDADE MÍNIMA DE 404 LITROS, COR BRANCO,
MATERIAL GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE
AÇO PINTADO, PORTAS 2, GRADES 1, LARGURA : 1,24M,
ALTURA : 99,00 CM PROFUNDIDADE: 80,00 PESO :70,00 KG.

UND  FREEZER HORIZONTAL/ 2 2.099,00

Valor Total do Lote
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 15

Código

Lote

00146 00015054

CAPACIDADE MÍNIMA DE 228 L, VERTICAL, FROST FREE, 01
(UMA) PORTA, PAINEL DE CONTROLE EXTERNO,
PRATELEIRAS: MATERIAL EM VIDRO TEMPERADO, SELO
PROCEL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, ALIMENTAÇÃO:
110 VOLTS, COR: BRANCO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
00522. GARANTIA: 12 MESES.

UND  FREEZER VERTICAL 4 2.539,48

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 16

Código

Lote

00019 00018331

COM GAVETAS; 1 PORTA; CLASSE A EM ECONOMIA DE
ENERGIA; ALIMENTAÇÃO 110V. GARANTIA 12 MESES.

UND  FREEZER VERTICAL FROST FREE INOX 276L 1 2.593,20

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 17

Código

Lote

00020 00018332

UMA PORTA; PRATELEIRAS/CESTOS; COM PÉS; CLASSE A
EM ECONOMIA DE ENERGIA; ALIMENTAÇÃO 110V.
GARANTIA 12 MESES.

UND  FRIGOBAR 120 LITROS INOX 7 1.215,00

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 18

Código

Lote

00189 00026508

COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120L, COM PRATELEIRA,
PORTA-LATAS E FREEZER, PÉS NIVELADORES, CONTROLE
DE TEMPERATURA, VOLTAGEM: 110V. SELO PROCEL
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. GARANTIA DE 12 MESES.

UND  FRIGOBAR 120L 1 1.074,00

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 19

Código

Lote

00022 00018333

PRESSÃO MÁXIMA (LIBRAS) DE 1900 POLEGADAS
QUADRADA; VAZÃO DE ÁGUA L/H 500; NÍVEL DE POTÊNCIA
(KW) 1,5; PORTA ACESSÓRIOS; ECONOMIA DE ÁGUA ACIMA
DE 80%; GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA
FIO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; COM RODAS;
VOLTAGEM 127; ACESSÓRIOS: TUBEIRA DE VPS, TUBEIRA
TURBO, PISTOLA COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO,
FILTRO DE ÁGUA INTEGRADO E ADAPTADOR PARA
MANGUEIRA DE JARDIM. GARANTIA 12 MESES.

UND  LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 7 1.223,00

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 20

Código

Lote

00150 00020534

MODELO INDUSTRIAL, COPO DE 2 LITROS EM INOX, ALTA
ROTAÇÃO, DESIGN MODERNO, POTÊNCIA: MÍNIMA DE 850
W E MÁXIMA DE 1200 W E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTIA: 12
MESES.

UND  LIQUIDIFICADOR   INDUSTRIAL 5 291,67

Valor Total do Lote

Page 31 of 46



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 21

Código

Lote

00024 00018334

1 VELOCIDADE; COPO 2 LITROS; TODO EM AÇO INOX; PARA
ALIMENTOS/POLPAS DE FRUTAS E OUTROS; POTÊNCIA
340W. CLASSE ECONOMIA DE ENERGIA. GARANTIA 12
MESES.

UND  LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 14 253,70

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 22

Código

Lote

00155 00026513

MODELO INDUSTRIAL, COPO DE 6 LITROS EM INOX, ALTA
ROTAÇÃO, DESIGN MODERNO, POTÊNCIA: MÍNIMA DE 850
W E MÁXIMA DE 1200 W E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTIA: 12
MESES.

UND  LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL/ 3 499,99

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 23

Código

Lote

00158 00026514

– COR: BRANCA, CAPACIDADE DE ROUPA SECA : 15 KG,
SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CONSUMO
APROXIMADO DE ÁGUA: 12,5 L/CICLO, EM AÇO
GALVANIZADO E POLIPROPILETO, ABERTURA SUPERIOR
COM TAMPA DE VIDRO, ALÇAS LATERAIS P/ TRANSPORTE,
PAINEL MECÂNICO, COM DISPENSE PARA ALVEJANTE /
AMACIANTE / SABÃO, CENTRIFUGA, ENXÁGUE, SISTEMA DE
SUSPENSÃO, VISUALIZADOR DAS ETAPAS DE LAVAGEM,
VOLTAGEM: 220 V/120V. GARANTIA: 12 MESES.

UND  MAQUINA DE LAVAR 2 2.077,75

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 24

Código

Lote

00040 00018336

FREQUÊNCIA HZ 60; POTÊNCIA 110V; VOLTAGEM 110/220;
COM: 11 NÍVEIS DE POTÊNCIA; CAVIDADE EM AÇO;
DESCONGELAMENTO; DESCONGELAMENTO DE PRATOS
PRONTOS; MENU SAÚDE; NOVAS TECLAS FÁCEIS; PORTA
DE INOX ESPELHADA; PRATO GIRATÓRIO; RELÓGIO; TRAVA
DE SEGURANÇA. CLASSE ECONOMIA DE ENERGIA.
GARANTIA 12 MESES.

UND  MICRO-ONDAS 38 LITROS INOX 16 599,00

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 25

Código

Lote

00038 00023958

FREQUÊNCIAS DISPONIVEIS EM 698 A 787 MHZ; FAIXA DE
OPERAÇÃO ENTRE 18M E 75M; CONECTOR DE ÁUDIO XLR
BALANCEADO E P10; TIPO DE RECEPÇÃO EM TRUE
DIVERSITY COM 2 ANTENAS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA
DE ÁUDIO ENTRE 50HZ A 15KHZ; POTÊNCIA DE
TRANSMISSÃO DE RF ENTRE 1MW E 10MW; NÍVEL MÁXIMA
DE SAÍDA ENTRE -16DBV (XLR) E -22DBV (P10); DURAÇÃO
DAS PILHAS DE NO MÍNIMO 10H COM 2 PILHAS PEQUENAS
(AA); DISTORÇÃO MÁXIMA DO SISTEMA MENOR QUE 1%
TÍPIO. GARANTIA 12 MESES.

UND  MICROFONE SEM FIO - 4 228,79

Valor Total do Lote
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 26

Código

Lote

00056 00018341

COM: DISPLAY; PRATELEIRAS/CESTOS EM MATERIAL DE
ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA; CONTROLE DE
TEMPERATURA (MIN., MÉD., E TURBO CONGELAMENTO);
PORTA-OVOS; CONGELAMETO RÁPIDO; ILUMINAÇÃO
INTERNA; FORMA DE GELO; PÉS; RODÍZIOS; PUXADORES;
CLASSE A EM ECONOMIA DE ENERGIA; ALIMENTAÇÃO
110V. GARANTIA 12 MESES.

UND  REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS 310L INOX 17 2.324,37

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 27

Código

Lote

00160 00026515

CM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 353 LITROS E FREEZER
115 LITROS (DUAS PORTAS), COR BRANCA, SELO PROCEL
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GRADES REMOVÍVEIS,
PRATELEIRAS NA PORTA, PRATELEIRAS DE VIDRO
TEMPERADO, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO,
PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA,
COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PORTA OVOS, SEPARADOR
DE GARRAFAS, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE
TEMPERATURA, VOLTAGEM: 110V. GARANTIA DE 12
MESES.

UND  REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS/ 9 2.412,11

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 28

Código

Lote

00167 00008262

PREPARA SANDUICHES E GRELHADOS, POTÊNCIA DE
750W, CHAPAS ANTIADERENTES, TRAVA DE FECHAMENTO
E ALÇA FRIA, COR PRETA. GARANTIA DE 12 MESES.

UND  SANDUICHEIRA 2 91,14

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 29

Código

Lote

00168 00024852

COMPATÍVEL COM TVS DE LED DE 42” -
ARTICULAÇÃO/MOVIMENTO: ÂNGULO DOS MOVIMENTOS:
ROTACIONAL DE 360°, INCLINAÇÃO VERTICAL DE 15°,
LOCAL DE INSTALAÇÃO: PAREDE, DISTÂNCIA
MÍNIMA/MÁXIMA DO TETO: 1050MM/1560MM - ACOMPANHA
MANUAL DE INSTALAÇÃO, PARAFUSOS E BUCHAS PARA TV
E PESO SUSTENTADO: 50KG. GARANTIA DE 12 MESES.

UND  SUPORTE DE PAREDE PARA TV COM INCLINAÇÃO 7 159,00

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 30

Código

Lote

00072 00018342

COM 2 ESTANTES PARA APARELHO DE DVD E RECEPTOR –
COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS TELEVISORES LCD, LED
E PLASMA COM ATÉ 40; SUPORTA ATÉ 40 KG E TVS;
MOBILIDADE AO MONITOR; PERMITE GIRO LATERAL E
DESLOCAMENTO HORIZONTAL EM VÁRIAS POSIÇÕES COM
RELAÇÃO À BASE; MATERIAL EM AÇO CARBONO; PINTURA
ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES;
NA COR PRETA. GARANTIA 12 MESES.

UND  SUPORTE PARA TELEVISOR ARTICULADO 20 111,04

Valor Total do Lote
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 31

Código

Lote

00092 00018343

TECIDO TIPO MATTE WHITE; SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO
COM GANHO 1,1 VEZES NO BRILHO; ESTOJO METÁLICO E
PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR PRETA;
HASTE DE SUSTENTAÇÃO CROMADA; ROLO DA TELA EM
TUBO MECÂNICO, NÃO CALANDRADO; SUPORTES DE
FIXAÇÃO DO ROLO NO ESTOJO COM BUCHAS DE LATÃO;
PARADA EM QUALQUER PONTO DO DESENROLAR DA TELA
(MULTI-POINT); DIMENSÕES: 1,80 X 1,80 METROS.
GARANTIA 12 MESES.

UND  TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TRIPÉ 100 5 457,08

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 32

Código

Lote

00099 00018344

SMART TV; LED; WI-FI; RESOLUÇÃO 1366 X 768; FORMATO
DA TELA 16:09; ANGULO DE VISÃO ENTRE 178° X 178°;
ÁUDIO COM POTÊNCIA PRÓXIMO A 20W, ESTÉREO/SAP;
ENTRADA DE VÍDEO 1; ENTRADA DE ÁUDIO/VÍDEO 1
ONJULGADA; ENTRADA HDMI 3; ENTRADA USB 3; ENTRADA
LAN (RJ45) 1; SAÍDA ÁUDIO DIGITAL ÓPTICA; ENTRADA
ÁUDIO PC 1 CONJULGADA; ENTRADA RF PARA TV A CABO
1; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL/ANALÓGICA) 1;
SAÍDA FONE DE OUVIDO; RECURSOS: AJUSTE FORMATO
DE TELA, PRÉ-AJUSTES DE IMAGEM, AJUSTE DE
TEMPERATURA DA COR, AJUSTE DE
COR/BRILHO/CONTRASTE, PRÉ-AJUSTES DE AÚDIO;
AJUSTES DE ÁUDIO; RELÓGIO; CLOSED CAPTION; FUNÇÃO
MUTE; CONTROLE REMOTO; PILHAS 2 AAA; CABO DE
FORÇA; MANUAL EM PORTUGUÊS; SUPORTE PARA
FIXAÇÃO DA TV À PAREDE; CABOS COMPATÍVEIS AOS DAS
PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA. CLASSE ECONOMIA DE
ENERGIA. GARANTIA 12 MESES.

UND  TELEVISOR 32 20 1.063,50

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 33

Código

Lote

00173 00026931

42 LED – RESOLUÇÃO: FULL HD, FREQUENCIA EM HZ:60HZ,
FREQUENCIA COM TECNOLOGGIA: 120HZ, IDIOMAS DO
MENU: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; TIMER ON/OFF,
SLEEPTIMER, CONTRASTE: 2.000.000:1, BRILHO:300CD/M²,
CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PROGRESSIVE SCAN,
POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W RMS, SOM ESTÉRIO, SAP,
CLOSED CAPTION, SURROUND, DOLBY DIGITAL,
RECURSOS DE ÁUDIO: PADRÃO, CONEXÕES HDMI: 02,
CONEXÕES USB: 01, 01 ETRADA VIDEO COMPONENTE, 02
ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO, 02 ENTRADAS HDMI, 01 SAÍDA
DIGITAL, 01 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 01 ENTRADA RF
PARA TV ABERTA, CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABO DE
FORÇA, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
GARANTIA DE 12 MESES.

UND  TELEVISOR 42 7 1.625,00

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 34

Código

Lote

00178 00026516

– TIPO: COLUNA, MATERIAL: PLÁSTICO/METAL, 03
VELOCIDADE, COM TRAVA DE REGULAGEM DE
INCLINAÇÃO, HÉLICE DE METAL, VOLTAGEM: 110W E 220W,
GRADES DE PROTEÇÃO, BOTÃO ACIONADOR DE
OSCILAÇÃO, COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA,
MANUAL DE INSTRUÇÃO, CROMADO. GARANTIA DE 12
MESES

UND  VENTILADOR COLUNA/ 9 195,19

Valor Total do Lote
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 35

Código

Lote

00097 00018345

BASE REMOVIVEL, REDONDA DE ALTURA REGULÁVEL,
PODENDO SER UTILIZADO NA VERSÃO MESA, PAREDE OU
COLUNA; GRADE SEGURA QUE NÃO PERMITE CONTATO
COM A HÉLICE; 3 VELOCIDADES; INCLINAÇÃO VERTICAL E
OSCILAÇÃO HORIZONTAL; TENSÃO (VOLTAGEM) 127V;
POTÊNCIA 80W; COR PRETO; MANUAL EM LÍNGUA
PORTUGUESA. CLASSE ECONOMIA DE ENERGIA.
GARANTIA 12 MESES.

UND  VENTILADOR DE COLUNA 4 207,60

Valor Total do Lote

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 36

Código

Lote

00183 00026517

TIPO DE VENTILADOR: CHÃO, MATERIAL: PLÁSTICO/METAL,
03 VELOCIDADE, COM TRAVA DE REGULAGEM DE
INCLINAÇÃO, HÉLICE DE METAL, VOLTAGEM: 110W E 220W,
POTÊNCIA: 150 W, GRADES DE PROTEÇÃO, BOTÃO
ACIONADOR DE OSCILAÇÃO, COLUNA COM REGULAGEM
DE ALTURA, MANUAL DE INSTRUÇÃO, CROMADO.
GARANTIA DE 12 MESES.

UND  VENTILADOR TUFÃO 10 269,90

Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000043/2020

Em cumprimento ao disposto no edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 000043/2020 , a ____________________________ (nome da 
empresa) com sede no endereço ____________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ nº _________________, por seu 
representante legal, Sr(a) _________________, RG nº _________________, CPF nº __________________________, DECLARA sob as 
penas da lei:

1 - 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, ressalvando o emprego para menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

2 - Para fins de recebimento de tratamento favorecido e diferenciado nesse processo licitatório, que o seu enquadramento legal é 
de ________ (MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL), pois cumpre os requisitos 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

2.1 Declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 
4º do referido artigo. 

2.1.1 (Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo) 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei 
Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, 
como também sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

3 - Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no processo licitatório, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4 - Que tomou conhecimento dos aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na prestação do serviço, inclusive 
sobre a localidade onde serão executados os serviços.

5 - Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento das condições locais da área destinada ao objeto da licitação em 
epígrafe.

6 - Que não se encontra inadimplente ou impedida de licitar, e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no 
Cadastro de Fornecedores, de quaisquer órgãos da Administração Pública direta ou indireta.

Município/UF, ____ de _______________ de __________ .
________________________________________
Representante legal da empresa
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ANEXO IV - MODELO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/ 2020
REF. Pregão Eletrônico Nº 000043/2020
PROCESSO Nº 005724/2020

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e a empresa 
______________________________, na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, 
respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
sediada à Rua Átila Vivácqua, 79 - centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.703/0001-26, por 
meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356 de 5 de dezembro de 2017, por seu representante legal, o (a) 
Secretario (a) Municipal de _________________, Sr (a). ________________________, brasileiro (a), residente e 
domiciliado à rua ___________________, ES, portador da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº 
__________, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ________________________ pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº __________________________, com sede 
__________________________, por seu representante legal, Sr. ___________________________, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório, conforme Edital de Pregão 
Eletrônico nº 000043/2020, Processo nº 005724/2020, tudo de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 
115/2014 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1 Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE  ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, em conformidade com as quantidades e 
especificações contidas no Edital que originou a presente contratação.

1.2   DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1.2.1. Os equipamentos e seus componentes deverão ter garantia técnica de 12 (doze) meses, sem quaisquer ônus 
para a SEMUS e SEMAS/PK, contados a partir da data da entrega dos equipamentos;
1.2.2. Os equipamentos efetivamente instalados, em caso de qualquer falha de operação, deverão obrigatoriamente 
ser reparados em, no máximo, 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da comunicação.
1.2.3. A licitante vencedora estará ciente no atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do equipamento.
1.2.4. As soluções de manutenção e ou suporte técnico poderão ser realizadas, por parte da contratada ou por 
assistência técnica autorizada ou pelo fabricante, quando necessário com a presença de técnicos especializados.
1.2.5. O fabricante dos equipamentos deverá ter assistência técnica até, no máximo, 150 km do município de 
Presidente Kennedy/ES, viabilizando o custo benefício para manutenção dos produtos, os que excederem os custo de 
translado e outros ficará a cargo da contratada.
1.2.6. É da responsabilidade da contratada e/ou da empresa indicada para assistência técnica:
1.2.6.1. Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem 
como produtos ou materiais indispensáveis;
1.2.6.2. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica, pagando os 
emolumentos prescritos em lei;
1.2.6.3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos, referentes aos serviços executados por seus empregados, uma 
vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a SEMUS/PK.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Documentos Integrantes
2.1.Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas e Termo de 
Referência, que compõem o edital de licitação acima transcrito, completando o presente contrato para todos os fins de 
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direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Prazo de Início e da Duração do Contrato
3.1. O presente Contrato terá duração até............, a contar da assinatura da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - Do Preço e da Forma de Reajuste
4.1. Pelo objeto do contrato a(s) contratada(s), receberá(ao) a importância de R$ ............. (...............................).
4.2. O preço do contrato é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses contados da data prevista para 
apresentação da proposta, de acordo com o art. 40, XI da Lei 8666/93 e art. 3º, § 1º da Lei 10.192/2001.
4.2.1. Em caso de prorrogação deste contrato, o índice de reajuste a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA.
4.3. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, 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 QUINTA - Do Local e da Forma de Pagamento
5.1.Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras, relativo 
ao(s) material(ais) efetivamente entregue(s). Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados 
para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias, após a sua apresentação.
5.2. O contratado deverá apresentar ainda os comprovantes de quitação dos encargos especificados no Edital.
5.3. Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para correção, ficando 
estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente 
corrigida.
5.4. Poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em 
decorrência de inadimplemento contratual.
5.5. O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à 
CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.
5.6. Somente após haver sanado as falhas e/ou irregularidades apontadas, a CONTRATADA será considerada apta para 
o recebimento do pagamento correspondente.
5.7. O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO nos termos definidos pela Instrução Normativa SFI n° 001/2013, 
aprovada pelo Decreto Municipal n° 087/2015, e MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS, 
JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de 
setembro de 2014; Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS ou Certidão Conjunta prevista na 
Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a 
Fazenda do Município sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município de Presidente Kennedy e 
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de 
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
b) A cada solicitação de pagamento a Contratada deverá comprovar que mantém todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas, juntando à solicitação de pagamento toda documentação apresentada no momento da licitação.

CLÁUSULA SEXTA -Dos Recursos Orçamentários
6.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dotação orçamentária: Secretaria Municipal de 
Saúde:
Projeto/Atividade: 2.144 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2.036 - 
Manutenção das Atividades da Atenção Básicas. Projeto/Atividade: 2.021 - Manutenção das atividades de 
Especialidades Clínicas. Projeto/Atividade: 2.142 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal. 
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Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária. Projeto/Atividade: 2.141 - Manutenção 
das Atividades da assistência Farmacêutica. Elemento de despesa: 44905200000 - Equipamento e Material 
Permanente. Fonte de Recurso: 12400000000 - Royalties do Petróleo Vinculados a Saúde.
Secretaria Municipal de Assistência Social:
Projeto/Atividade: 2.048 - Manutenção do Conselho Tutelar. Projeto/Atividade: 3.114 - Aquisição de Bens Móveis e 
Equipamento em Geral. Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica. 
Projeto/Atividade: 2.153 - Manutenção da Proteção Social Especial - Media Complexidade. Projeto/Atividade: 2.156 - 
Manutenção da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Elemento de despesa: 44905200000 - Equipamento e 
Material Permanente. Fonte de Recurso: 15300000000 -Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.

CLÁUSULA SETIMA - Das Penalidades e Sanções
7.1 - A empresa 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 e suas alterações e do art. 7º da 
Lei 10.520/02, a saber:
7.1.1 - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período 
superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar;
7.1.2 - Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

M = 0,5 x C x D
onde:
M = valor da multa
C = valor da obrigação
D = número de dias em atraso

7.1.3 - Pelo não fornecimento e prestação dos serviços contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do Contrato, 
e nessa hipótese, poderá ser revogada a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazer o fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;
7.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que 
será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada; 
7.1.4.1- A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência do Secretário da Pasta, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação 
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
7.2 - Juntamente com a aplicação das penalidades e sanções prevista nos itens acima, deverá ser observado pela 
Administração o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, 
bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento.
8.2- Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
III- a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento 
nos prazos estipulados;
IV- o atraso injustificado no fornecimento do objeto da prestação dos serviços;
V - a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI- a sub-contratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
VII- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
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assim como as de seus superiores;
VIII- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique 
a execução do contrato;
XII- razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato;
XIII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XV - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do 
limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
8.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8.3. - A rescisão do contrato poderá ser:
I- determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XIII do item 8.2;
II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 
administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
8.3.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do Secretário da 
Pasta.

CLÁUSULA NONA - Da Responsabilidade das Partes
9.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
9.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento de preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos estabelecidos na Cláusula 
Quinta.
9.1.2 - Designar servidor(es) responsável(eis) pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste Contrato.
9.1.3 - Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência.
9.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
9.2.1 - Executar o objeto contrato nos termos do TERMO DE REFERÊNCIA anexo ao Edital e Proposta da CONTRATADA, 
assim como de acordo com o previsto neste Contrato, por intermédio exclusivo de seus empregados.
9.2.2 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste 
instrumento, como estabelece no art. 71 da Lei nº 8.666/93, bem como seguros e quaisquer outros não mencionados, 
bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, 
isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.
9.2.3 - Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação necessária 
ao exercício das atividades que lhe for confiada;
9.2.4 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência à CONTRATANTE, 
respondendo integralmente por sua omissão.
9.2.5 - Apresentar documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. 
9.2.6 - 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.
9.2.7 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.
9.2.8 - Não ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços ou produtos objeto da Ata de Registro de 
Preços.
9.2.9 - Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Acompanhamento e da Fiscalização
10.1- A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela Administração, nos termos 
do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas 
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estabelecidas nos art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Legislação Aplicável
11.1. - Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e outras legislações 
correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos Aditamentos
12.1. - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Publicação
13.1. - O presente Contrato será publicado, em resumo, nono Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo, dando-se 
cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro
14.1. - Fica eleito o foro da cidade de Presidente Kennedy/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.
14.2. -E estando assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para 
que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Presidente Kennedy-ES, _____de___________de________.

____________________________________
Secretaria Municipal de 

____________________________________
Contratada
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ANEXO V - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2020
REF. Pregão Eletrônico Para Registro de Preços Nº 000043/2020
PROCESSO Nº 005724/2020

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
sediada à Rua Átila Vivácqua, 79 - centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.703/0001-26, por 
meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356 de 5 de dezembro de 2017, por seu representante legal, o (a) 
Secretario (a) Municipal de _________________, Sr (a). ________________________, brasileiro (a), residente e 
domiciliado à rua ___________________, ES, portador da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº 
__________, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ________________________ pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº __________________________, com sede 
__________________________, por seu representante legal, Sr. ___________________________, doravante denominada 
CONTRATADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 
000043/2020, Processo nº 005724/2020, resolve registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de 
acordo com sua classificação, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata 
de Registro de Preços, regida pelas Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações, Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal 
115/2014 e Decreto Municipal n° 007/2011, em conformidade com as disposições a seguir:

Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1 A presente Ata tem por objetivo assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de Presidente 

Kennedy e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 
000043/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, em conformidade com as quantidades e especificações contidas no 
Edital que originou a presente contratação.

1.2 Da Garantia e Assistência Técnica
1.2.1. Os equipamentos e seus componentes deverão ter garantia técnica de 12 (doze) meses, sem quaisquer ônus 
para a SEMUS e SEMAS/PK, contados a partir da data da entrega dos equipamentos;
1.2.2. Os equipamentos efetivamente instalados, em caso de qualquer falha de operação, deverão obrigatoriamente 
ser reparados em, no máximo, 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da comunicação.
1.2.3. A licitante vencedora estará ciente no atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do equipamento.
1.2.4. As soluções de manutenção e ou suporte técnico poderão ser realizadas, por parte da contratada ou por 
assistência técnica autorizada ou pelo fabricante, quando necessário com a presença de técnicos especializados.
1.2.5. O fabricante dos equipamentos deverá ter assistência técnica até, no máximo, 150 km do município de 
Presidente Kennedy/ES, viabilizando o custo benefício para manutenção dos produtos, os que excederem os custo de 
translado e outros ficará a cargo da contratada.
1.2.6. É da responsabilidade da contratada e/ou da empresa indicada para assistência técnica:
1.2.6.1. Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem 
como produtos ou materiais indispensáveis;
1.2.6.2. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica, pagando os 
emolumentos prescritos em lei;
1.2.6.3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos, referentes aos serviços executados por seus empregados, uma 
vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a SEMUS/PK.

Cláusula Segunda - Da Validade da Ata
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura, vedada a 
sua prorrogação.
2.2 Durante prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PMPK não será obrigada a firmar as contratações que 
dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado 
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ao beneficiário do registro preferência de fornecer os produtos em igualdade de condições.
2.3 A Ata poderá ser aditada nos termos do Art. 12, do Decreto Municipal n° 007/2011 c/c Art. 65 da Lei 8666/93.

Cláusula Terceira - Do Preço
3.1 O preço a ser pago coincide com o valor registrado no anexo I desta Ata, sendo que nele estão inclusos todas as 
espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao 
fornecimento dos produtos.
3.2 O preço registrado será fixo e irreajustável, ressalvando o disposto na cláusula quarta deste instrumento.
3.3 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.

Cláusula Quarta - Da Alteração do Preço Praticado no Mercado e do Reequilíbrio da Equação Econômico-Financeira
4.1 Quando por motivo superveniente, o preço registrado torna-se superior ao preço praticado pelo mercado, esta 
Administração deverá: 
4.1.1 Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.1.2 Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido.
4.1.3 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
4.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de 
justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, esta Administração poderá:
4.2.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as 
justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento.
4.2.2 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
4.3 Não logrando êxito nas negociações, esta Administração deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e 
à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
4.4 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, não superior ao 
preço de mercado, para que sejam restabelecidas as condições originalmente pactuadas.
4.5 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo na vigência da Ata, com comprovação da parte interessada da 
ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração 
de seus encargos, desde que a causa da majoração não seja imputada à parte requerente.
4.5.1 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, 
deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória 
de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
4.5.2 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter 
possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles 
decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 
reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o 
prazo de um ano.
4.5.3 Não será concedida a revisão quando:
4.5.3.1 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada.
4.5.3.2 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte 
interessada.
4.5.3.3 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse 
âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

Cláusula Quinta - Do cancelamento da Ata de Registro de Preços
5.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
5.2 Pela Administração, quando:
5.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
5.2.2 a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
5.2.3 a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
5.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
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5.2.5 cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da 
CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato;
5.2.6 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
5.2.7 por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
5.2.8 a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou 
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro 
de preços;
5.2.9 no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação 
no Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.
5.2.10 não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.
5.2.11 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado.
5.3Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços:
5.3.1 a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Contrato, caso não aceitas as 
razões do pedido.

Cláusula Sexta - Do pagamento
6.1 Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito de acordo com o previsto no Edital do Pregão Eletrônico que 
originou esta Ata, através dos dados bancários indicados pelo CONTRATADO em sua proposta comercial.
6.2 Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras, relativo 
ao(s) material(ais) efetivamente entregue(s). A Nota Fiscal deverá ser encaminhada à Secretaria Requisitante, 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento, a qual procederá o aceite e atestará o documento.
6.3 O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO nos termos definidos pela Instrução Normativa SFI n° 001/2013, 
aprovada pelo Decreto Municipal n° 087/2015, e MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES ABAIXO RELACIONADAS, 
JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de 
setembro de 2014; Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS ou Certidão Conjunta prevista na 
Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a 
Fazenda do Município sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município de Presidente Kennedy e 
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de 
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
b) A cada solicitação de pagamento a Contratada deverá comprovar que mantém todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas, juntando à solicitação de pagamento toda documentação apresentada no momento da licitação.

Cláusula Sétima - Da utilização da Ata de Registro de Preços
7.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Municipal, 
Estadual e Federal, desde que autorizados pelo Município de Presidente Kennedy.
7.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nesta Ata.
7.3 Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 
constantes do Edital referente à mesma.
7.4 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) da 
presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

Cláusula Oitava- Da classificação das Propostas
8.1 A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do melhor lance, a(s) qual(is) terá(ao) 
preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.
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Cláusula Nona- Do local, prazo de entrega e fiscalização
9.1 A(s) entrega(s) deverá(ão) ser realizadas em até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da Autorização de 
Fornecimento.
9.2 Entende-se como fornecimento a efetiva entrega do objeto solicitado em total conformidade com as condições e 
especificações do Edital e seus Anexos.
9.3 A Secretaria Requisitante será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento solicitado. 
9.4 A fiscalização a que se refere ao item 9.3 não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por eventuais 
danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de 
seus empregados ou propostos.
9.5 A inobservância das condições do Edital implicará na recusa do objeto sem que caiba qualquer tipo de reclamação 
por parte da inadimplente, SOB PENA DA CONTRATADA SOFRER AS SANÇÕES CABÍVEIS e sem ônus para a PMPK.

Cláusula Décima - Da autorização para aquisição e emissão das autorizações de fornecimento.
10.1 O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços, será autorizado, caso a caso, pelo Ordenador de 
Despesas do Município de Presidente Kennedy.
10.2 a solicitação das ordens de autorizações de fornecimento ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente 
autorizados pelo órgão requisitante.
10.3 o gerenciamento das autorizações de fornecimento caberá ao Órgão Gerenciador.
10.4 a emissão das autorizações de fornecimento às contratadas será realizada pelo Departamento de Compras.

Cláusula Décima Primeira - Da Dotação Orçamentária
11.1 As despesas decorrentes desta Ata correrão á conta da dotação orçamentária:
Secretaria Municipal de Saúde:
Projeto/Atividade: 2.144 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto/Atividade: 2.036 - 
Manutenção das Atividades da Atenção Básicas. Projeto/Atividade: 2.021 - Manutenção das atividades de 
Especialidades Clínicas. Projeto/Atividade: 2.142 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal. 
Projeto/Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária. Projeto/Atividade: 2.141 - Manutenção 
das Atividades da assistência Farmacêutica. Elemento de despesa: 44905200000 - Equipamento e Material 
Permanente. Fonte de Recurso: 12400000000 - Royalties do Petróleo Vinculados a Saúde.
Secretaria Municipal de Assistência Social:
Projeto/Atividade: 2.048 - Manutenção do Conselho Tutelar. Projeto/Atividade: 3.114 - Aquisição de Bens Móveis e 
Equipamento em Geral. Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica. 
Projeto/Atividade: 2.153 - Manutenção da Proteção Social Especial - Media Complexidade. Projeto/Atividade: 2.156 - 
Manutenção da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Elemento de despesa: 44905200000 - Equipamento e 
Material Permanente. Fonte de Recurso: 15300000000 -Transferência da União Referente Royalties do Petróleo.

Cláusula Décima Segunda - Das Responsabilidades das Partes
12.1 Compete à Contratada:
12.1.2 Fornecer os produtos de acordo com as condições e prazos propostos e dentro do período de vigência da Ata.
12.1.3 Manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigida na licitação, conforme dispõe o art.55, inc. XIII da Lei n° 8.666/1993.
12.1.4 Não ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços ou produtos objeto desta Ata de Registro de 
Preços.
12.1.5 Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência.

12.2 Compete à Contratante:
12.2.1 efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento.
12.2.2 definir o local e prazo para a entrega dos produtos.
12.2.3 Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência.

Cláusula Décima Terceira - Das Sanções
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13.1 A empresa 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 e suas alterações e do art. 7ºda 
Lei 10.520/02 , a saber:
13.1.1 Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período 
superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar;
13.1.2 Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

M = 0,5 x C x D
onde:
M = valor da multa
C = valor da obrigação
D = número de dias em atraso

13.1.3 Pelo não fornecimento e prestação dos serviços contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do Contrato, 
e nessa hipótese, poderá ser revogada a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazer o fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;
13.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que 
será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada;
13.1.4.1 A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência do Secretário da Pasta, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação 
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
13.2. Juntamente com a aplicação das penalidades e sanções prevista nos itens acima, deverá ser observado pela 
Administração o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

Cláusula Décima Quarta - Das disposições finais e do foro
14.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 000043/2020 e as propostas das 
empresas abaixo relacionadas.
14.2 Fica eleito o Foro da Cidade de Presidente Kennedy/ES para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
da presente Ata.
14.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto municipal nº 115/2014, Decreto Municipal n.º 007 de 
1° de Fevereiro 2011, Lei Federal n° 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Presidente Kennedy - ES, _____ de ___________ de ______.

__________________________________
Prefeitura Municipal Presidente Kennedy

__________________________________
Secretária Municipal de ___________

__________________________________
Nome e assinatura do Representante da Empresa
CPF N.º 
Nome da empresa
CNPJ
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