
ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREÂMBULO
O Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, torna público que por intermédio de sua pregoeira 
oficial, realizará licitação na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO" N° 000058/2018, 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 EQUIPAMENTOS E 
UNIFORMES A FIM DE ATENDER AOS GUARDA VIDAS NAS PRAIAS DE MAROBÁ E NEVES, conforme Processo n° 
008898/2018, devidamente aprovado pela autoridade competente. O Pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, designados pelo Decreto nº 084/2018, de 31 de Agosto de 2018 e regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, 
Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.666/1993 e suas alterações 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 Antônio Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da sede da Polícia Militar), 
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$ 
81.861,72 (oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e dois 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 14:00h do dia 11/10/2018

1.6 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00h do dia 25/10/2018

1.7 - DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 10:00h do dia 25/10/2018

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 EQUIPAMENTOS E UNIFORMES A FIM DE ATENDER AOS GUARDA VIDAS NAS PRAIAS DE MAROBÁ 
E NEVES, em conformidade com quantidades e especificações contidas no Anexo II do presente Edital.

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

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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3.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos seguintes orçamentos: Secretaria Municipal de 
Segurança Pública - Manutenção das Atividades da Secretaria de Segurança Pública - 339.030.00000 - Material de 
Consumo.

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;
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 Chefe do Executivo 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 
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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 
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 Pública; 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.
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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 
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.

10.1.4 - As marcas indicadas nas propostas deverão ser idênticas com as amostras apresentadas.

10.1.4.1 - A empresa declarada vencedora deverá apresentar amostras dos itens em um prazo máximo de cinco dias 
após declaração do vencedor, na Secretaria Municipal de Segurança Pública, localizada na rua Quatro de Abril, nº. 8, 
centro, Presidente Kennedy.

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 
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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.

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 
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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.

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, facultada a apresentação via fax.

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 
078/2017.

12.4 - Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverão ser protocolizados em original ou por cópia 
autenticada, no Setor de Protocolo desta Prefeitura localizado na Rua Antônio Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da 
sede da Polícia Militar), 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 
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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;
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).  

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.

12.9.6 - Da Comprovação da Condição de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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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 
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 2015, 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 Prefeito 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 
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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 
desta Prefeitura localizada na Rua Antônio Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da sede da Polícia Militar), 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 Antônio 
Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da sede da Polícia Militar), 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 
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objeto e homologará o procedimento licitatório.

15 - DA RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA
15.1 - 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.

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

15.3 - 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.
 
16 - DO PAGAMENTO
16.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou 
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.

16.1.1 - 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.

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

16.1.3 - 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.

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

16.3 - 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.

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

16.5 - 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 
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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.

16.6 - 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.

17 - PENALIDADES E SANÇÕES
17.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a Administração CONTRATANTE poderá, garantida a previa 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado 
da comunicação oficial;
c) Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quanto a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente a solicitação ou a Ordem de Fornecimento de Material, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública de 
Presidente Kennedy, por até 02 (dois) anos;

17.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3 - A empresa estará sujeita as penalidades:

a) Não se manter em situação regular no ato da entrega do material;
b) Descumprir os prazos e condições previstas no termo de referência;
10.4. As sanções de advertência e de impedimentos de licitar e contratar com a Administração Pública de Presidente 
Kennedy, juntamente com a multa, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

17.4 - 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.

18 - DISPOSIÇÕES FINAIS
18. 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.

18.2 - 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. 
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18.3 - 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.

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

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

18.6 - 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. 

18.7 - 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.

18.8 - 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.

18.9 - 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.

18.10 - 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. 

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

18.12 - 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.

18.13 - 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.

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

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

18.16 - É parte integrante deste Edital:
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Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Descritivo, Quantitativo e Valores Médios dos Objetos.
Anexo III - Modelo de Declaração Conjunta;
Anexo IV - Modelos dos Uniformes
Anexo V - Modelo do Guarda Sol

Presidente Kennedy-ES, 28 de agosto de 2018.

Selma Henriques de Souza
Pregoeira Oficial
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO.
1.1 Aquisição de uniformes e equipamentos necessários para o bom desenvolvimento do serviço de guarda-vidas, para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Segurança Pública.  
1.2 O material a ser adquirido deve respeitar as normas do INMETRO.

2. DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.
2.1. Vários motivos apontam para a necessidade da aquisição dos uniformes e equipamentos para proporcionar um 
maior conforto e proteção aos colaboradores, e ainda uma melhor identificação dos mesmos, podemos citar os 
seguintes:
2.1.1. Tendo em vista que possuímos em nosso município uma grande área litorânea, onde passam milhares de pessoas 
todo verão; 
2.1.2. Tendo em vista ainda que a boa identificação dos guarda-vidas é de suma importância para o bom 
desenvolvimento do serviço;
2.1.3. Melhorar a qualidade do serviço prestado aos munícipes e visitantes que frequentam nosso litoral;
2.1.4. Oferecer melhores condições de trabalho e maior conforto aos guarda-vidas;
2.1.5. Lembrando que no período de verão, nossa região atinge temperaturas próximas dos 40°, e que os raios solares 
podem ser prejudiciais à saúde.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1 Considerando a necessidade de uma boa apresentação no ambiente de trabalho, tendo em vista que os 
profissionais da área de Salva mar são muito visados e deve primar pela boa aparência, e considerando também as altas 
temperaturas que atingem nosso município no período de verão, justificamos a necessidade da aquisição desses 
equipamentos nos moldes do presente Termo de Referência.

4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
4.1 A descrição dos objetos, bem como o quantitativo estão presentes no anexo II do edital.
4.2. DOS TAMANHOS E MEDIDAS.
a) CAMISA MANGA CURTA
Tamanho  “P” - 10 (dez) peças;
Tamanho  “M” - 20 (vinte) peças;
Tamanho  “G” - 20 (quinze) peças;
Tamanho  “GG” - 10 (cinco) peças.
Total. 60 (sessenta). 

b) SUNGÃO
Tamanho  “P” - 10 (dez) peças;
Tamanho  “M” - 25(vinte) peças;
Tamanho  “G” - 25 (quinze) peças;
Total. 60 (sessenta). 

C) NADADEIRAS
Tamanho  “35” - 05 (cinco) pares;
Tamanho  “37” - 15 (quinze) pares;
Tamanho - “39” - 15 (quinze) pares;
Tamanho  “41” - 10 (dez) pares;
Tamanho  “43” - 05 (cinco) pares;
Total. 50 (cinquenta). 

a) CAMISA MANGA LONGA 
Tamanho  “P” - 10 (dez) peças;
Tamanho  “M” - 20 (vinte) peças;
Tamanho  “G” - 20 (quinze) peças;
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Tamanho  “GG” - 10 (cinco) peças.
Total. 60 (sessenta).

5. - DA NECESSIDADE DE APRESENTAR AMOSTRAS.  
5.1. A empresa declarada vencedora deverá apresentar amostras dos itens em um prazo máximo de cinco dias após 
declaração do vencedor, na Secretaria Municipal de Segurança Pública, localizada na rua Quatro de Abril, nº. 8, centro, 
Presidente Kennedy.
5.2. Antes da confecção dos materiais, a contratada deverá entregar a Secretaria Municipal de Segurança Pública uma 
amostra de cada item antes da produção e entrega final, para avaliações e alterações, se houverem.
5.2.1 As amostras não serão devolvidas para que sirvam de peça de conferência no ato da entrega.  
5.3 A liberação para produção final dos uniformes somente será realizada quando estiver totalmente de acordo com as 
exigências da SEMSEG.

6. DO FISCAL:
6.1 Será fiscal o servidor GISELA SCHWARTZ PULZ, Chefe de Departamento de Operações e Fiscalizações de Trânsitos da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública.
6.2 A fiscalização terá acesso ao local de fornecimento do objeto deste Edital com plenos poderes para praticar atos, 
quer se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, tal 
como:
6.3 Recusar os materiais que estejam em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital;
6.4. A empresa declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo 
fiscal.

7. A CONTRATANTE OBRIGA-SE A:
7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do termo de referência;
7.1.2. Acompanhar a entrega do material e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
7.1.3. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal;
7.1.4. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais da empresa;
7.1.5. Acompanhar e fiscalizar a entrega do material, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 
67, da Lei 8.666/1993;
7.1.6. Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa exigindo sua imediata correção, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente 
justificado e aceitos pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy;
7.1.7. Comunicar à empresa toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto.

7.2 EMPRESA OBRIGA-SE A:
7.2.1. Apresentar os materiais exatamente como determinadas nas especificações descritas no anexo II e, não podendo 
em nenhuma hipótese fugir ao solicitado;
7.2.2. Emitir nota fiscal Da entrega do material, que deverá ser enviada para a SEMSEG que atestará que os materiais 
foram entregues e, encaminhará para os órgãos competentes para que seja efetuado o pagamento;
7.2.3. Cumprir fielmente o Edital e seus anexos, de modo que os materiais sejam prestados atendendo as condições 
nele estabelecidas.
7.2.4. Responsabilizar-se por qualquer imperfeição dos objetos, sendo que a ação ou omissão, total ou parcial, da 
fiscalização da SEMSEG, não eximirá a LICITANTE VENCEDORA de total responsabilidade.
7.2.5. Responsabilizar por todos os encargos fiscais e comerciais;
7.2.6. Prestar informações/esclarecimento solicitados pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, bem como 
atender suas reclamações inerentes a entrega do objeto, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas 
ou irregularidades constatadas pelo fiscal;
7.2.7. Entregar o material, nas mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da Licitação;
7.2.8. Indicar, formalmente, o responsável, para representar a empresa, o qual tenha capacidade gerencial para tratar 
de todo o assunto relacionado ao objeto;

8. CONDIÇÕES DE ENTREGA:
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8.1. O objeto deve ser entregue em cota única, até 10 (dez) dias após a emissão da autorização de fornecimento, 
respeitando criteriosamente o exposto no termo de referência e anexo II do edital.
8.2. Local de entrega do material será no almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, a Rua 
Orestes Baiense, S/Nº, Centro, próximo ao posto de Saúde.

9. PAGAMENTO 
9.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia útil, a partir do "Atesto" da Nota Fiscal pelo responsável pelo 
almoxarifado e pelo fiscal da Secretária Municipal de Segurança Pública.
9.2. A EMPRESA deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica correspondente apenas aos produtos efetivamente 
entregues, conforme previsto no histórico da autorização de fornecimento emitida pelo departamento de compras. 
9.3. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a empresa 
ciente de que as certidões apresentadas no ato de solicitação de pagamento deverão ter seu prazo de validade 
renovada a cada vencimento. 

10. DAS PENALIDADES: 
10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a Administração CONTRATANTE poderá, garantida a previa 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado 
da comunicação oficial;
c) Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da contratação, quanto a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pela 
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente a solicitação ou a Ordem de Fornecimento de Material, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública de 
Presidente Kennedy, por até 02 (dois) anos;
10.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido 
o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.3. A empresa estará sujeita as penalidades:
a) Não se manter em situação regular no ato da entrega do material;
b) Descumprir os prazos e condições previstas no termo de referência;
10.4. As sanções de advertência e de impedimentos de licitar e contratar com a Administração Pública de Presidente 
Kennedy, juntamente com a multa, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

11. DO FORO.
11.1 Fica eleito o foro da Justiça Estadual de Presidente Kennedy para dirimir as dúvidas não solucionadas 
administrativamente oriundo do comprimento das obrigações estabelecidas.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
12.1. Secretaria Municipal de Segurança Pública - Manutenção das Atividades da Secretaria de Segurança Pública - 
339.030.00000 - Material de Consumo.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
13.1 Aproveitamos o momento para afirmar a importância de que seja primado pela qualidade do objeto contratado, 
como forma de valorização das atividades de segurança pública desenvolvidas no nosso município, para tanto, se exige 
padrão de qualidade aceitável, capaz de atender as necessidades da sociedade.
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ANEXO II - DESCRITIVO, QUANTITATIVO E VALORES MÉDIOS DOS OBJETOS

P R E G ÃO  E L E T R Ô NIC O  No 000058/2018
O B J E T O : C ONT R AT AÇ ÃO E X C L USI V A DE  MI C R OE MPR E SA OU E MPR E SA DE  PE QUE NO POR T E  
PAR A AQUIS IÇ ÃO  DE  E QUIP AME NT O S  E  UNIF O R ME S  A F IM DE  AT E NDE R  AO S  G UAR DA VIDAS  NAS  
P R AIAS  DE  MAR O B Á E  NE VE S .
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Ítem Lote Código Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001 00001 00016510

FATOR: MINIMAMENTE 50 (CINQÜENTA), (FP-UVA
SUPERIOR A 1/3 FPS) COM 210 ML, MUITO
RESISTENTE A AGUA, EXTRA PROTEÇÃO CONTRA
ENVELHECIMENTO, AMPLA PROTEÇÃO UVA + UVB
ESPALHA FÁCIL, COMPOSTO HIDRATANTE E
EMOLIENTE, HIDRATSKIN CUPUAÇU.
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.

UND  FILTRO SOLAR 400 59,90

00002 00002 00023574

COR: VERMELHA - MODELO MANGA CURTA. EM
TECIDO LYCRA POLIAMIDA SUPLEX COM
PROTEÇÃO SOLAR (UVA), LYCRA RAMADA COM
90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO, SILKADO NA
PARTE FRONTAL, LADO ESQUERDO, ALTURA DO
PEITO O BRASÃO DA PMPK E LADO DIREITO O
ESCUDO INSGNIA DO GUARDA VIDA, NAS COSTAS
NA ALTURA DAS OMOPLATAS SILKADO COM
CIRCULO NA COR BRANCA, EM SUA VOLTA
EXTERNA A INSCRIÇÃO “GUARDA VIDAS” NA COR
BRANCA E NO SEU INTERIOR OUTRA INSCRIÇÃO
EM FORMA DE CRUZ NA COR VERMELHA, ABAIXO
DO CIRCULO A INSCRIÇÃO EM LINHA RETA
“PRESIDENTE KENNEDY” NAS LATERAIS DAS
MANGAS A INSCRIÇÃO “PMPK”, NA COR BRANCA.
A SEMSEG SERÁ RESPONSÁVEL PELA
APRESENTAÇÃO DA ARTE.

UND  CAMISA MANGA CURTA 60 71,93

00003 00003 00020663

COR: PRETA, SILKADO NA PARTE DAS COSTAS
COM A INSCRIÇÃO “PMPK”, NA COR BRANCA. NA
FRENTE LADO DIREITO O ESCUDO INSÍGNIA DO
GUARDA VIDA. A SEMSEG SERÁ RESPONSÁVEL
PELA APRESENTAÇÃO DA ARTE.

UND  SUNGÃO 60 60,27

00004 00004 00022508

EMBALAGEM DE 4,5 A 5G, EM MATERIAL
INQUEBRÁVEL; FORMULADO COM ALOE VERA E
VITAMINA E OU ÓLEO DE JOJOBA OU MANTEIGA
DE CARITÉ; FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR DE 30
ATÉ 60; PROTEÇÃO RAIOS U.V.A E U.V.B INCOLOR
(SEM PIGMENTAÇÃO); RESISTENTE A ÁGUA;
PRODUTO EM BASTÃO; PRAZO DE VALIDADE DE
NO MÍNIMO (01) UM ANO APÓS A DATA DE
ENTREGA; PRODUTO REGISTRADO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA.

UND  PROTETOR LABIAL 56 19,57

00005 00005 00018768

COR: PRETA, SILKADO NA PARTE DAS COSTAS
COM A INSCRIÇÃO “PMPK”, NA COR BRANCA. NA
FRENTE LADO DIREITO O ESCUDO INSÍGNIA DO
GUARDA VIDA. A SEMSEG SERÁ RESPONSÁVEL
PELA APRESENTAÇÃO DA ARTE.

UND  MAIÔ 10 142,20

00006 00006 00016308

COR: VERMELHA - MODELO MANGA LONGA. EM
TECIDO LYCRA POLIAMIDA SUPLEX COM
PROTEÇÃO SOLAR (UVA), LYCRA RAMADA COM
90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO, SILKADO NA
PARTE FRONTAL, LADO ESQUERDO, ALTURA DO
PEITO O BRASÃO DA PMPK E LADO DIREITO O
ESCUDO INSGNIA DO GUARDA VIDA, NAS COSTAS
NA ALTURA DAS OMOPLATAS SILKADO COM
CIRCULO NA COR BRANCA, EM SUA VOLTA
EXTERNA A INSCRIÇÃO “GUARDA VIDAS” NA COR
BRANCA E NO SEU INTERIOR OUTRA INSCRIÇÃO
EM FORMA DE CRUZ NA COR VERMELHA, ABAIXO
DO CIRCULO A INSCRIÇÃO EM LINHA RETA
“PRESIDENTE KENNEDY” NAS LATERAIS DAS
MANGAS A INSCRIÇÃO “PMPK”, NA COR BRANCA.
A SEMSEG SERÁ RESPONSÁVEL PELA
APRESENTAÇÃO DA ARTE.

UND  CAMISA MANGA LONGA 60 64,95

00007 00007 00008693

COR: VERMELHA;
MODELO POLTRONA
MATERIAL: PLÁSTICO COM ENCOSTO E BRAÇO,
EMPILHAVEL, MEDINDO 56 CM DE LARGURA . 60
CM DE PROFUNDIDADE E 91 CM DE ALTURA DO

UND  CADEIRA DE PRAIA 40 199,95
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Ítem Lote Código Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total
CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO
CONTRA RAIOS SOLARES.
OBS AS CADEIRAS DEVEM SUPORTAR ATÉ 120 KG
E SER DESTINADO AO USO EXTERNO NÃO
RESIDENCIAL, OU SEJA, IRRESTRITO. DEVEM
ATENDER A NORMA NBR 14776 QUANTO A
DIMENSÃO E A RESISTÊNCIA E TER GARANTIA DE
NO MÍNIMO 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO. AS MEDIDAS SOMENTE PODERÃO
VARIAR, NO MÍNIMO ATÉ 2 CM NAS DIMENSÕES
ESTABELECIDAS.
SILKADA COM O BRAZÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY NA PARTE
EXTERNA DO ENCOSTO E LOGO ACIMA EM
FORMA DE ARCO A INSCRIÇÃO “PREFEITURA
MUNICIPAL” E ABAIXO EM LINHA RETA A
INSCRIÇÃO (PRESIDENTE KENNEDY). A EMPRESA
VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELOS
SERVIÇOS DE SILKAGEM, FICANDO A SEMSEG
RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DA ARTE E
SUAS MEDIDAS.

00008 00008 00008692

COR: VERMELHA
ARMAÇÃO EM MADEIRA DE LEI, CABO BIPARTIDO,
COBERTURA EM TECIDO BAGUN (NYLON
TRANÇADO POR BAIXO E EMBORRACHADO POR
CIMA), COM 2,40 METROS DE DIÂMETRO E 2.50
METROS DE ALTURA..
SILKADO COM UM CIRCULO NA COR BRANCA, EM
SUA VOLTA EXTERNA A INSCRIÇÃO “GUARDA
VIDAS” NA COR BRANCA E NO SEU INTERIOR
OUTRA INSCRIÇÃO EM FORMA DE CRUZ NA COR
VERMELHA E COM A INSCRIÇÃO “PRESIDENTE
KENNEDY” NA ABA ABAIXO, A SILKAGEM DEVE SER
EM NUMERO DE 4 (QUATRO) PONTOS. A
EMPRESA VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL
PELOS SERVIÇOS DE SILKAGEM, FICANDO A
SEMSEG RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO
DA ARTE E SUAS MEDIDAS.

UND  GUARDA SOL DE PRAIA 40 219,93

00009 00009 00023575

COR: PRETA
MATERIAL: SILICONE DE ALTA DENSIDADE
MODELO: PÉ DE PATO DE NATAÇÃO

PR   NADADEIRAS 50 169,45

00010 00010 00008691

MODELO: “LIFE BELT”
MEDINDO: MINIMAMENTE 90 CM DE
COMPRIMENTO.
MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO
COR: VERMELHA, COM A INSCRIÇÃO “PMPK” E
“GUARDA VIDAS” NA COR BRANCA. A EMPRESA
VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELOS
SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DA LOGO MARCA,
FICANDO A SEMSEG RESPONSÁVEL PELA
APRESENTAÇÃO DA ARFE E SUAS MEDIDAS.

UND  FLUTUADOR 30 609,57
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000058/2018

Em cumprimento ao disposto no edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 000058/2018 , 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 - MODELOS DOS UNIFORMES

POR  MOT I V OS T É C NI C OS, OS MODE L OS DOS UNI F OR ME S SE G UE M APAR T ADOS, C ONT UDO É  
PAR T E  I NT E G R ANT E  DO E DI T AL .
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ANEXO V - MODELO DO GUARDA SOL

POR  MOT I V OS T É C NI C OS, O MODE L O DO G UAR DA SOL  SE G UE  APAR T ADO, C ONT UDO É  PAR T E  
I NT E G R ANT E  DO E DI T AL .
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