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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2020 
(Processo nº. 2466/2020) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

EDITAL 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA-ES, através da COMISSÃO MUNICIPAL DE 

LICITAÇÃO, por intermédio de seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, designados pelo Decreto nº. 

094/2020 de 03 de Abril de 2020 e regido pela Lei n
o
 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 

Municipal n
o 

 232/2007 de 21 de novembro de 2007,  Decreto Municipal n° 208/2017, que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Decreto Municipal n° 020/2016, de 05 de fevereiro de 

2016, Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar nº 147, de 7 de 

agosto de 2014, subsidiariamente, pela Lei Federal n
o
 8.666/93, e suas alterações, bem como pelas 

demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital, que fará realizar Licitação 

na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo Menor Preço por Lote, objetivando o Registro 

de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento 

de refeições prontas, tipo “marmitex”, refeições tipo “kit lanche” e “Água Mineral”, de acordo com o 

disposto no presente Edital, e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para 

todos os efeitos, que será realizada no dia 28 de maio de 2020, às 09:00 horas, no Prédio da 

Prefeitura Municipal, localizado a Av. Anísio Ferreira, s/n° -Centro, Ibitirama-ES. 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  

1.1. Os envelopes contendo a Proposta e os documentos de Habilitação serão recebidos no Setor 

de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ibitirama, até às 09h:00m do dia 28 de maio de 2020, 

localizado à Av. Anísio Ferreira da Silva, s/n° - Centro. 

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia 

útil subsequente, salvo comunicação em contrário. 

1.3. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Seção de Licitações da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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Prefeitura Municipal de Ibitirama-ES,  de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 17:00h, localizada na Av. Anísio 

Ferreira da Silva, s/n° - Centro, onde poderão ser obtidas cópias gratuitamente ou poderão ser 

consultados pelo site www.ibitirama.es.gov.br, na opção “Licitações”. 

1.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente nesta 

Prefeitura. 

1.5. Os licitantes deste PREGÃO sujeitam-se a todos os seus termos, condições e normas, 

especificações e detalhes e se comprometem a cumprir plenamente, independentemente de 

qualquer manifestação escrita ou verbal. 

1.6. É facultado ao PREGOEIRO proceder, em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do Processo licitatório, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente da Proposta e da Habilitação. 

1.7. Integram o presente edital, como ANEXOS, e independente de transcrição, os documentos 

seguintes: 

ANEXO I Descrição dos Serviços; 

ANEXO II Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; 

ANEXO III Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

ANEXO IV Declaração de Cumprimento as Normas Relativas ao Trabalho do Menor; 

ANEXO V Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

ANEXO VI Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO VII Formulário de Proposta. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação, do tipo menor preço por lote, tem por objeto o Registro de Preços para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento de refeições 

prontas, tipo “marmitex”, refeições tipo “kit lanche” e “Água Mineral”, visando ao atendimento a 

várias reuniões e eventos que acontecem nos mais diversos setores dessa Municipalidade, 

conforme especificações e quantidades discriminadas nos Lotes abaixo relacionados neste Edital. 

2.2. TERMO DE REFERÊNCIA  

http://www.ibitirama.es.gov.br/
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1 - OBJETO 

Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

fornecimento de refeições prontas, tipo “marmitex”, refeições tipo “kit lanche” e “Água Mineral”, 

visando ao atendimento a várias reuniões e eventos que acontecem nos mais diversos setores 

dessa Municipalidade. 

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

Objetivando otimização do processo de compra quando necessário, em atendimento a reuniões e 

eventos que acontecem nessa Municipalidade, bem como, atender o Inciso II do Art. 15 da Lei nº 

8.666/93. 

3 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT. 

01 

30 Sanduíches de pão francês recheado com 01 fatia de 
presunto e 01 fatia de mussarela de 1ª linha. 
08 litros de refrigerantes diversos, 04 litros de sucos diversos, 
01 quilo de bolo, 02 quilos de biscoito doce, 02 quilos de 
biscoito salgado, 02 litros de leite com achocolatado. 

KIT 100 

02 

30 Sanduíche de pão de forma recheado com 01 fatia de 
presunto e 01 fatia de mussarela de 1ª linha. 
04 litros de refrigerantes diversos. 
04 litros de sucos natural diversos. 
02 quilos de bolo. 
02 quilos de biscoito doce. 
02 quilos de biscoito salgado. 
02 litros de leite. 
01 litro de café doce. 
01 litro de café sem doce. 
01 quilo de queijo. 
02 litros de iogurte. 

KIT 80 

03 

Lanche contendo: 
 02 pacotes de pão de forma dividido em par com uma fatia de 
presunto e uma fatia de mussarela partido ao meio (mini 
sanduiche);  
500 g de biscoitos caseiros variados (doce e sal); 
100 salgadinhos variados (coxinha, quibe, croquete de milho e 
pastel); 
02 queijos frescal fatiado com 500 gr cada; 
10 pãezinhos caseiros recheados (doce); 
10 pãezinhos caseiros recheados (sal); 
01 broa caseira 01 kg; 

KIT 80 
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04 litros de refrigerante 
01 litro de café com açúcar 
01 litro de café sem açúcar 
Adoçante 
02 litros de leite com achocolatado; 
02 litros Suco Natural (caju, manga, maracujá ou laranja) 
03 quilos de frutas variadas (maça, pera, uva, melancia, 
goiaba, pêssego ou ameixa)       

04 

10 quilos de melancia. 
05 dúzias de bananas prata maduras. 
02 quilos de melão. 
05 quilos de uvas. 
03 litros de leite. 
02 litros de suco de maracujá natural. 
02 litros de suco de caju natural. 
02 litros de suco de maga natural. 
03 litros de Iogurte integral de ameixa. 
03 litros de iogurte integral  de morango. 
01 quilo de queijo minas. 01 pacote de pão de forma. 03 quilos 
de mamão papaia maduro. 
03 quilos de maçã. 

KIT 30 

05 
Torta salgada de pão de forma, com recheio de frango 
desfiado, extrato de tomate, milho, azeitona, com cobertura de 
purê de batas com requeijão. 

Quilo 200 

06 
Salgadinhos de festa (coxinha, quibe, pastel, bolinha de milho, 
bolinha de queijo, bolinha de presunto) 

Centena 20 

07 
Marmitex Nº 7 pequena 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato de tomate, banana 
frita, filé de peito de frango. 

Unidade  150 

08 

Marmitex Nº 7 pequena 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi cozida, sem ossos 
em pedaço, legumes cozido (Beterraba, cenoura, batata), 
farofa. 

Unidade  150 

09 
Marmitex Nº 8 médio 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato de tomate, banana 
frita, filé de peito de frango. 

Unidade  300 

10 

Marmitex Nº 8 médio 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi cozida, sem ossos 
em pedaço, legumes cozido (Beterraba, cenoura, batata), 
farofa. 

Unidade  300 

11 
Marmitex Nº 9 grande 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato de tomate, banana 
frita, filé de peito de frango. 

Unidade  200 

12 Marmitex Nº 9 grande Unidade  200 
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Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi cozida, sem ossos 
em pedaço, legumes cozido (Beterraba, cenoura, batata), 
farofa. 

13 

Alimentação tipo prato feito contendo Arroz, (filé de truta pré 
cozido a vapor sem espinho, batata sotê, legumes cozido 
(cenoura ou brócolis) e molho de (alcaparras ou molho branco 
ou molho de amêndoas). 

Unidade  250 

14 Agua Mineral sem gás copo 200 ml Unidade 2.000 

15 Agua Mineral sem gás garrafa 500 ml Unidade 1.000 

 

4 – LOCAL DE ENTREGA 

As refeições e kit lanches serão entregues nos locais indicados pelo(a) Secretário(a) da Pasta, 

mediante requisição, contendo as especificações e as respectivas quantidades fornecidas. 

5 – DA FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO 

O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverão entregar o objeto no prazo de 03 (três) horas, a contar do 

pedido realizado pelo(a) Secretário(a) da Pasta, que poderá ser feito por telefone, e-mail ou 

documento físico. 

6 – DO RECEBIMENTO DAS REFEIÇÕES 

O recebimento das refeições será feito pelo Chefe da unidade beneficiada ou outro servidor 

devidamente autorizado pela autoridade competente. 

Não serão admitidos para efeito de recebimento itens que estejam em desacordo ou conflitantes 

com quaisquer especificações prescritas no Lote. 

7 - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

A qualquer tempo, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência da eventual redução 

daqueles existentes no mercado, cabendo a PMI convocar os fornecedores registrados para 

negociar o novo valor.  

Caso o fornecedor registrado se recuse a reduzir os preços registrados, a PMI poderá cancelar o 

registro. 

Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, salvo 

apenas nas hipóteses do art. 65, II, d e §5º, da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e 

justificadas. 

O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 
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mercado efetuada pela PMI à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por 

ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de 

Registro de Preços. 

8 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Da Prefeitura: 

Receber e conferir os produtos com base na autorização de empenho e no processo licitatório; 

Atestar os produtos recebidos, bem como sua nota fiscal/fatura; 

Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

úteis, contados do recebimento da nota fiscal/fatura devidamente atestada; 

Notificar o fornecedor registrado sobre eventuais atrasos na entrega dos produtos e/ou 

descumprimento de cláusulas previstas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 

Não receber os produtos dissonantes das especificações contidas no Edital ou na Ata de Registro 

de Preços; 

Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 

Informar, diariamente, a quantidade de refeições a serem entregues nas unidades jurisdicionais; 

Fiscalizar a execução do contrato decorrente deste Edital, através das Secretarias da Prefeitura de 

Ibitirama. 

Do fornecedor registrado: 

Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades 

pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas; 

Entregar os produtos, no prazo estabelecido, segundo as quantidades e nos locais indicados pelo 

Secretário da Pasta da Prefeitura de Ibitirama; 

Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo máximo de 02 (duas) horas que antecedam o prazo de 

vencimento da entrega, os motivos que venham a impossibilitar o seu cumprimento; 

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da 

licitação; 

Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os materiais solicitados; 

Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
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obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

Entregar os produtos acondicionados em embalagens adequadas, conforme especificado no item 

7.2; 

Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, 

comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra natureza; 

Fornecer os produtos com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis; 

Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Secretário da Pasta da Prefeitura 

de Ibitirama, atendendo prontamente a todas as reclamações; 

Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade das refeições fornecidas; 

Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações não 

autorizadas pela contratante; 

Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Ibitirama qualquer alteração ocorrida no 

endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de correspondência; 

Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela Prefeitura 

Municipal - ES; 

Indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de Ibitirama, mesmo em caso de ausência ou 

omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o 

fornecedor registrado adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

Solicitar a Prefeitura Municipal de Ibitirama, em tempo hábil, quaisquer informações ou 

esclarecimentos que julgar necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto 

contratual. 

9 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

Vera Lúcia de Almeida Furtado – Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 

Patrícia Silva Lemos – Secretária Municipal de Assistência Social /Coordenador do CRAS. 

Vaneila Westphal Weberling Justo – Secretário Municipal de Administração. 

Gilberto Rocha de Oliveira – Secretário Municipal de Obras e Urbanismo. 

Roziel Estevão Olavo – Secretário Municipal de Saúde. 

Elisângela Leal Ribeiro Fernandes - Chefe de Gabinete. 
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Ana Paula Pereira Quintão de Souza - Secretaria Municipal de Turismo. 

Auro Ferreira da Silva - Secretário Municipal de Agricultura. 

Acácio Dias Serafim - Secretário Municipal de Finanças. 

10 – ESTIMATIVA DE VALOR 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

01 

30 Sanduíches de pão francês 
recheado com 01 fatia de presunto e 
01 fatia de mussarela de 1ª linha. 
08 litros de refrigerantes diversos, 04 
litros de sucos diversos, 01 quilo de 
bolo, 02 quilos de biscoito doce, 02 
quilos de biscoito salgado, 02 litros de 
leite com achocolatado. 

KIT 100 R$ 294,00 R$ 29.400,00 

02 

30 Sanduíche de pão de forma 
recheado com 01 fatia de presunto e 
01 fatia de mussarela de 1ª linha. 
04 litros de refrigerantes diversos. 
04 litros de sucos natural diversos. 
02 quilos de bolo. 
02 quilos de biscoito doce. 
02 quilos de biscoito salgado. 
02 litros de leite. 
01 litro de café doce. 
01 litro de café sem doce. 
01 quilo de queijo. 
02 litros de iogurte. 

KIT 80 R$ 320,00 R$ 25.600,00 

03 

Lanche contendo: 
 02 pacotes de pão de forma dividido 
em par com uma fatia de presunto e 
uma fatia de mussarela partido ao 
meio (mini sanduiche);  
500 g de biscoitos caseiros variados 
(doce e sal); 
100 salgadinhos variados (coxinha, 
quibe, croquete de milho e pastel); 
02 queijos frescal fatiado com 500 gr 
cada; 
10 pãezinhos caseiros recheados 
(doce); 
10 pãezinhos caseiros recheados (sal); 
01 broa caseira 01 kg; 
04 litros de refrigerante 

KIT 80 R$ 358,00 R$ 28.640,00 
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01 litro de café com açúcar 
01 litro de café sem açúcar 
Adoçante 
02 litros de leite com achocolatado; 
02 litros Suco Natural (caju, manga, 
maracujá ou laranja) 
03 quilos de frutas variadas (maça, 
pera, uva, melancia, goiaba, pêssego 
ou ameixa)       

04 

10 quilos de melancia. 
05 dúzias de bananas prata maduras. 
02 quilos de melão. 
05 quilos de uvas. 
03 litros de leite. 
02 litros de suco de maracujá natural. 
02 litros de suco de caju natural. 
02 litros de suco de maga natural. 
03 litros de Iogurte integral de ameixa. 
03 litros de iogurte integral  de 
morango. 
01 quilo de queijo minas. 01 pacote de 
pão de forma. 03 quilos de mamão 
papaia maduro. 
03 quilos de maçã. 

KIT 30 R$ 314,00 R$ 9.420,00 

05 

Torta salgada de pão de forma, com 
recheio de frango desfiado, extrato de 
tomate, milho, azeitona, com cobertura 
de purê de batas com requeijão. 

Quilo 200 R$ 31,00 R$ 6.200,00 

06 
Salgadinhos de festa (coxinha, quibe, 
pastel, bolinha de milho, bolinha de 
queijo, bolinha de presunto) 

Centena 20 R$ 45,00 R$ 900,00 

07 

Marmitex Nº 7 pequena 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com 
extrato de tomate, banana frita, filé de 
peito de frango. 

Unidade  150 R$ 9,80 R$ 1.470,00 

08 

Marmitex Nº 7 pequena 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de 
boi cozida, sem ossos em pedaço, 
legumes cozido (Beterraba, cenoura, 
batata), farofa. 

Unidade  150 R$ 9,80 R$ 1.470,00 

09 

Marmitex Nº 8 médio 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com 
extrato de tomate, banana frita, filé de 
peito de frango. 

Unidade  300 R$ 13,60 R$ 4.080,00 
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10 

Marmitex Nº 8 médio 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de 
boi cozida, sem ossos em pedaço, 
legumes cozido (Beterraba, cenoura, 
batata), farofa. 

Unidade  300 R$ 13,60 R$ 4.080,00 

11 

Marmitex Nº 9 grande 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com 
extrato de tomate, banana frita, filé de 
peito de frango. 

Unidade  200 R$ 17,60 R$ 3.520,00 

12 

Marmitex Nº 9 grande 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de 
boi cozida, sem ossos em pedaço, 
legumes cozido (Beterraba, cenoura, 
batata), farofa. 

Unidade  200 R$ 17,60 R$ 3.520,00 

13 

Alimentação tipo prato feito contendo 
Arroz, (filé de truta pré cozido a vapor 
sem espinho, batata sotê, legumes 
cozido (cenoura ou brócolis) e molho 
de (alcaparras ou molho branco ou 
molho de amêndoas). 

Unidade  250 R$ 76,00 R$ 19.000,00 

14 Agua Mineral sem gás copo 200 ml Unidade 2.000 R$ 1,83 R$ 3.660,00 

15 Agua Mineral sem gás garrafa 500 ml Unidade 1.000 R$ 2,50 R$ 2.500,00 

11 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega das refeições, 

mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e 

devidamente atestada pelo fiscal da Ata de Registro de Preços, que terá o prazo de até 02 (dois) 

dias úteis para análise e aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderá participar desta licitação o interessado cujo objeto social da empresa, expresso no 

estatuto ou contrato social, especifique atividade de prestação de serviços pertinente e compatível 

com o objeto deste PREGÃO.  

3.2. Não poderão participar desta licitação: 

a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente nem compatível com o objeto deste PREGÃO;  

b) Empresas que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) Empresas que estejam suspensas de participar de licitações ou impedidas de contratar com PMI;  

d) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
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e) Em recuperação judicial ou extrajudicial ou com falência decretada, que se encontrem sob 

concurso de credores ou em processo de insolvência, dissolução ou em liquidação; 

3.3. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 

cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus anexos, bem como a observância dos 

preceitos legais e regulamentares em vigor e, ainda, a responsabilidade pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os atos públicos desta Licitação poderão ser presenciados por qualquer cidadão, porém, só 

terão direito a usar a palavra, rubricar e assinar documentos e interpor recursos os representantes 

devidamente credenciados, de acordo com o procedimento abaixo. 

4.2. Na Sessão Pública de recebimento dos Envelopes de Proposta e Habilitação, o licitante far-

se-á representar por seu titular ou por pessoa devidamente credenciada. Somente estes poderão se 

manifestar em nome do licitante na prática dos demais atos inerentes ao PREGÃO.  

4.3. No início da Sessão Pública será aberto o Credenciamento e o Pregoeiro fará as devidas 

comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação dos licitantes 

através de seus credenciados ou sócios mediante a apresentação dos respectivos documentos, nas 

condições seguintes:  

a) Se a licitante se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as devidas 

averiguações quanto à Administração e Gerência da Sociedade, apresentar Carteira de Identidade 

ou documento equivalente, bem como cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor, devidamente registrados, em se tratando de Sociedade Empresária e, no caso de Sociedades 

por Ações, acompanhado de documento de Eleição de seus Administradores, e, no caso de 

Empresário Individual, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

b) Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo 

imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos documentos seguintes:  

b1) Carteira de Identidade ou documento equivalente; 

b2) Procuração pública ou particular, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do 

seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse que obrigatoriamente deverá ser 

apresentado em cópia junto com a credencial para a comprovação da condição do titular para 

delegar poderes ao representante credenciado. 
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4.4. Somente se manifestarão na Sessão Pública deste PREGÃO os licitantes devidamente 

credenciados. A não apresentação do credenciamento não impedirá sua participação, mas impedirá 

o seu representante de se manifestar durante o procedimento licitatório. 

4.5. Cada representante credenciado poderá representar apenas um licitante  

4.6. Após declarado encerrado o credenciamento, serão recebidos os envelopes de Propostas e da 

Habilitação dos credenciados, não sendo, a partir deste momento, permitida, sob qualquer 

argumento, a admissão de licitantes retardatários. 

4.7. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante apresentará declaração 

dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, na forma do Inciso VII, do 

artigo 4º, da Lei 10.520/2002 (Anexo III) e entregará os envelopes contendo a proposta de preços e 

os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 

licitantes. 

5. DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

5.1. Dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e Lei complementar nº 147, de 

7 de agosto de 2014: 

5.1.1. As empresas optantes da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

que participem desta licitação, para utilizarem dos benefícios introduzidos pela LC nº 

123/2006 e Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, deverão apresentar, 

cumulativamente, DECLARAÇÃO, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais 

para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e, ainda, CERTIDÃO 

que ateste o enquadramento, expedida pela Junta Comercial do seu domicílio, ou, 

alternativamente, o resultado da pesquisa de que é optante do SIMPLES NACIONAL, obtida 

no portal da Receita Federal do Brasil. 

5.1.1.1. As Certidões e a declaração de que trata o subitem 5.1.1 deverão ser entregues ao 

Pregoeiro em separado dos envelopes Proposta e Habilitação.  

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. A proposta e os documentos de habilitação serão entregues pelos representantes do licitante no 

Protocolo da Prefeitura, no dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital, em envelopes 

distintos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres em sua 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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parte externa: 

ENVELOPE Nº. 01 

Proposta de Preços  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 

Data: 

Hora: 

Razão Social da Empresa Licitante: 

CNPJ:  

ENVELOPE Nº. 02 

Documentos para a Habilitação  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 

Data: 

Hora: 

Razão Social da Empresa Licitante: 

CNPJ: 

6.2. Os documentos de habilitação exigidos neste PREGÃO deverão ser legíveis e poderão ser 

apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de notas ou 

por membro da equipe de apoio do Pregoeiro da PMI, mediante a apresentação do documento 

original ou, ainda, por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

6.3. Na hipótese de o interessado pretender servir-se da autenticação por servidor membro da 

equipe de apoio, este ficará à disposição dos interessados no horário de expediente, na sala da 

Seção de Licitações, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, das 8 horas às 17 horas, 

observada as condições seguintes:  

a) Somente serão aceitas cópias legíveis; 

b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

6.3.1. Toda e qualquer documentação poderá ser autenticada pelo Pregoeiro e sua equipe de 

apoio, até 1 (um) dia antes da respectiva licitação. A qualquer tempo, o interessado poderá 

efetuar e autenticar via cartório, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer apresentação sem a 

devida autenticação; 

6.4. A inobservância do estipulado nestes subitens acarretará a inabilitação ou a desclassificação do 

licitante, conforme o caso. 

6.5. A não apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação constante do 

subitem 4.7 acarretará o impedimento do licitante para participar do PREGÃO, por ser documento 

obrigatório pela Lei nº 10.520/2002. 

6.6. A Proposta, assim como os documentos de Habilitação, são documentos licitatórios e após 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 Av. Anísio Ferreira da Silva, nº 56, Centro, Ibitirama-ES 
 CEP: 29.540-000 

TEL: 28 3569 1160 

 

abertos os envelopes serão juntados aos autos do Processo Licitatório, não podendo dele ser 

retirados. 

7. DA PROPOSTA  

7.1. A Proposta deverá ser preenchida pelo licitante em uma via, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, apresentada no ENVELOPE Nº 01, conforme Anexo VII deste Edital, contendo os 

elementos e informações seguintes, sob pena de inabilitação: 

a) Número do Pregão, razão social da empresa, número do CNPJ, endereço completo, número de 

telefone incluso o de fax e celular, se houver, e-mail, bem como nome de banco, número da conta e 

a respectiva agência onde o licitante deseja receber seus créditos, caso seja vencedor. O CNPJ 

registrado na Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por ocasião do pagamento do 

objeto contratado, caso o licitante seja vencedor; 

b) Descrição do objeto da licitação de acordo com as especificações constantes do Termo de 

Referência; 

c) Planilha de Referência de Preços, especificando o preço dos produtos, expressos em moeda 

corrente nacional, onde, havendo divergência entre o preço unitário e o por extenso prevalecerá 

esse último, conforme Anexo VII deste Edital. 

c1) A ocorrência de eventuais erros no preenchimento da Planilha de Preços não ensejará a 

desclassificação do licitante, uma vez que tais erros poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro na fase 

de julgamento das Propostas, tomando por base sempre o preço unitário ofertado; 

c2) Nos preços cotados deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais 

como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas, 

relacionadas com a prestação de serviços, objeto da presente licitação;  

c3) Somente serão aceitos preços com até 2 (duas) casas decimais após vírgula, conforme dispõe a 

Lei nº 9.069/1995; 

c4) Os preços deverão ser preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude da 

expectativa inflacionária ou de custos financeiros. 

d) Indicação do prazo de validade da Proposta, não podendo este ser inferior a 60 (sessenta) 

dias da data de sua entrega; 
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e) Data e assinatura do representante legal do licitante, com sua qualificação e identificação do 

nome abaixo da assinatura. 

7.2. A apresentação da Proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais em 

vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, 

sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

7.3. O licitante que desejar reproduzir as informações constantes no Modelo Formulário de 

Proposta - Anexo VII deste Edital, poderá assim fazer, desde que não altere e/ou descaracterize a 

substância do Modelo indicado. 

7.4.  Após a abertura da Proposta não será admitido pedido de desistência, sem que fique o 

licitante sujeito à aplicação de sanções previstas na Lei nº 10.520/2002, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente analisado e aceito pelo Pregoeiro, previsto no artigo 43, §6º 

da Lei 8.666/93. 

7.4.1. A Proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-o, caso seja vencedor, ao 

cumprimento do seu objeto, nas condições definidas no Edital consoante dispõe a Lei nº 

10.520/2002. 

7.5. O Pregoeiro poderá solicitar prorrogação do prazo de validade da Proposta, sendo facultado ao 

licitante recusar ou aceitar o pedido, entretanto, no caso de concordância, a Proposta não poderá 

ser modificada. 

7.6. Na hipótese do processo licitatório vir a ser interrompido em razão de Recurso Administrativo, o 

prazo de validade da Proposta fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que 

estiver suspenso o procedimento de licitação. 

7.7. Não serão consideradas Propostas apresentadas por internet (e-mail), via postal ou fac-símile. 

A Proposta deverá ser formulada e entregue nas condições disciplinadas neste Edital e, 

rigorosamente, apresentada em obediência às especificações dele constantes. 

7.8. A PMI poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição 

dos preços propostos. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1.1. O licitante deve apresentar no ENVELOPE Nº 02, devidamente lacrado, documentação 
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relativa à habilitação através dos seguintes documentos: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de 

sociedade por ações, os documentos de eleição de seus administradores; 

b1) Os documentos da letra “b” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

c) No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de 

eleição da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora 

licitado; 

c) Prova de Regularidade de Situação ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, perante o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – CRS, relativo ao FGTS, emitida pela Caixa Econômica; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 

Certidão Negativa de Débitos Fiscais e da Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida 

Ativa;  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante 

Certidão Negativa de Débitos Fiscais e da Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida 

Ativa;  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, em relação a 

todos os estabelecimentos da empresa, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos da CNDT, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, 1º de maio de 1943, instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 
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8.1.2.1. É facultado à licitante deixar de apresentar a documentação de Regularidade Fiscal e 

Trabalhista exigida nas letras “a, b, c, d, e, e f” se optar pelo SICAF ou CERTIFICADO DE 

REGISTRO CADASTRAL - CRC, expedido pela Seção de Licitações. 

8.1.3. Qualificação Técnica 

a) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

demonstrando que já forneceu produto de natureza semelhante ao objeto deste certame licitatório. 

O atestado deverá ser fornecido em papel timbrado, devidamente assinado pelo representante.  

(modelo anexo). 

8.2. Qualificação Econômico-Financeira 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigível e 

apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação, devidamente assinados pelo 

proprietário e profissional de contabilidade; 

b) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelos Cartórios 

Distribuidores da sede da licitante, com data de expedição nunca superior a 30 (trinta) dias, 

contados da data de apresentação da documentação, quando na mesma não estiver estipulado o 

prazo de validade.  

8.3. Outros Documentos  

a) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação, na forma do § 2º, do 

artigo 32, da Lei 8.666/93; (Modelo Anexo) 

b) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; (Modelo 

Anexo) 

c) Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (Lei 9.854/99), a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93; (Modelo Anexo) 

d) Declaração de que não possui em seus quadros, empregados que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
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ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros vinculados a Prefeitura 

Municipal de Ibitirama;  

e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. (Modelo Anexo); 

f) Alvará da Vigilância Sanitária; 

g) Alvará de Funcionamento. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS           

9.1. O Pregoeiro no julgamento da Proposta poderá solicitar análise técnica da mesma ao 

responsável pela elaboração da Descrição dos Serviços, como também realizar diligências ou 

requisitar informações, nos termos do §3º do art. 43, da Lei nº 8.666/93, aplicado subsidiariamente 

neste PREGÃO. 

9.2. No julgamento da Proposta, a classificação dar-se-á pelo critério de Menor Preço, sendo 

considerada classificada em primeiro lugar a Proposta que atender a todas as condições do Edital e 

ofertar o Menor Preço, representado pelo menor lance, quando houver. 

9.2.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado, apurados mediante 

pesquisa realizada pela PMI, presente nos autos que originou este Pregão. 

9.3. Será desclassificada a Proposta que: 

a) Não atenda às exigências deste Edital, especificamente aquelas contidas na descrição dos 

serviços, Anexo I, do ato convocatório; 

b) Omitir as informações e especificações sobre o objeto ofertado inviabilizando a sua análise em 

conformidade com as exigências do Edital; 

c) Apresente preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a 

ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação solicitada pelo Pregoeiro nos termos do 

§3º do art. 43, da Lei nº 8.666/93, aplicado subsidiariamente neste Pregão; 

d) Apresente preços acima do máximo estabelecido para esta licitação, constante da Planilha de 

Preços pesquisados pela PMI, anexa aos autos do Processo Licitatório. 

9.3.1. Antes da desclassificação da Proposta por preço acima do máximo estabelecido, o Pregoeiro 

poderá negociar com o licitante a redução do seu preço; caso obtenha êxito na negociação, o valor 

da proposta será readequado, devendo o representante da licitante rubricar novamente a Proposta, 

registrando-se o fato na Ata da Sessão. 
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9.3.2. Se a Proposta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigências editalícias, o 

Pregoeiro examinará as Propostas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma Proposta que atenda todas as exigências do Edital e seja proclamada classificada. Também 

nessa situação o Pregoeiro poderá negociar com os licitantes para que seja obtido preço melhor. 

9.3.3. Quando todas as Propostas forem desclassificadas o Pregoeiro poderá, suspender o Pregão 

e estabelecer uma nova data, com prazo não inferior a oito dias, para o recebimento de novas 

propostas dos licitantes desclassificados, escoimadas das causas ensejadoras das 

desclassificações anteriores 

9.3.4. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto 

a erros, os quais serão corrigidos pelo pregoeiro da forma seguinte: 

9.3.5. Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por 

extenso;  

9.3.6. Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o resultado será corrigido, mantendo-

se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

9.3.7. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 

9.3.8. Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma; 

9.3.9. Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação. 

9.3.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão Presencial. 

9.4. DA SELEÇÃO PARA A FASE DE LANCE  

9.4.1. Participarão da fase de lances todos os licitantes credenciados com poderes para ofertar 

lances e cuja proposta esteja em conformidade com o edital.  

9.4.2. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, 

que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes ao 

anteriormente ofertado pelo concorrente. 

9.4.3. A ordem para os licitantes ofertarem lance será em rodada de lance, com valores crescentes. 

Iniciando-se pelo lance do proponente da menor proposta de preços até o último lance pertencente 

à proposta de maior valor, estabelecida como rodada completa de lances. 
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9.4.4. É garantido ao licitante o direito de ofertar lance em cada rodada completa, até que desista da 

disputa, ou quando da abertura da rodada de lances só restar sua proposta. 

9.4.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, 

para efeito de ordenação das propostas. 

9.4.6. Iniciada a primeira rodada de lances, esta só se encerrará quando todos os licitantes 

presentes tiverem se manifestado, iniciando-se em seguida novas rodadas, com exclusão dos 

desistentes, até quando da abertura da última rodada de lances só restar uma proposta – sem 

concorrente para cobri-la, que será definida como proposta classificada em 1º lugar. 

9.4.7. O licitante somente poderá ofertar lance inferior ao último lance ofertado e registrado pelo 

pregoeiro. As ofertas de lances se darão no momento em que o Pregoeiro conferir a palavra ao 

licitante, não cabendo retratação dos lances já ofertados. 

9.4.8. Encerrada a fase de lances com a definição da proposta classificada em 1º lugar, será 

assegurado nos termos do art. 45, I da Lei Complementar nº 123/2006, preferência para 

contratações de microempresas e empresas de pequeno porte, mediante aplicação do empate ficto, 

entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta melhor classificada. 

9.4.9. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta, menor que a classificada em primeiro lugar nos lances, sob pena de 

preclusão de seu direito de preferência; 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso anterior, será convocada a remanescente que porventura se enquadre na hipótese do subitem 

anterior, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. Havendo empate, será 

realizado o sorteio; 

III – o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.4.10. Finalizada a etapa de opção do direito de preferência, o Pregoeiro negociará com o detentor 
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da proposta classificada em 1º lugar na fase de lances e em seguida examinará quanto à 

aceitabilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e sua exequibilidade, caso 

positivo, declarará a proposta como classificada em 1º lugar. 

9.4.11. Em seguida, será realizada uma única rodada de lances com todos os licitantes, a exceção 

do primeiro classificado para determinar o segundo e demais colocados, na ordem de lances já 

estabelecida neste regulamento. Nesta rodada de lances o licitante poderá ofertar lance com valor 

inferior ao último por ele mesmo ofertado e diferente dos já registrados pelo pregoeiro. 

9.4.12. Haverá empate entre dois ou mais licitantes quando houver igualdade de preços entre as 

propostas escritas e não haja lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá 

por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão. 

9.4.13. Concluída a etapa de lances a proposta de menor valor será classificada em primeiro lugar, 

sendo em seguida aberto o seu envelope contendo a documentação de Habilitação, procedendo o 

pregoeiro, ato contínuo, à análise dos documentos e condições definidas neste edital. 

9.4.14. Proclamado o vencedor do certame, o licitante primeiro colocado obriga-se a apresentar no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do encerramento da sessão, a nova proposta 

com os valores respectivos readequados aos lances vencedores. 

10. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

10.1 Serão proclamados Habilitados os licitantes que apresentarem a documentação na forma 

exigida neste Edital e Inabilitados aqueles que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos ou os apresentarem de forma irregular, com exceção das licitantes Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte na comprovação da Regularidade Fiscal, consoante determina o 

artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. 

10.2. Se o detentor da melhor Proposta desatender às exigências para Habilitação previstas neste 

Edital será proclamado Inabilitado e o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e 

procederá à Habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse 

procedimento, sucessivamente, se necessário, até a apuração de uma Proposta que atenda ao 

Edital, para declarar o licitante vencedor. 

10.3. Se a proposta classificada pertencer a uma microempresa ou empresa de pequeno porte e 

cumprir os requisitos de habilitação do edital será declarada vencedora. Se a documentação quanto 
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à regularidade fiscal apresentar alguma restrição, ainda assim, será declarada vencedora e 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis, para regularização, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir deste momento. 

10.3.1. Caso o licitante não regularize sua situação fiscal será inabilitado e o(a) Pregoeiro(a) fará a 

abertura do envelope da documentação do licitante da proposta classificada em segundo lugar, e 

assim sucessivamente. 

10.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender o Pregão e 

estabelecer uma nova data, com prazo não inferior a oito dias úteis, para a apresentação de novos 

documentos escoimados das causas ensejadoras de suas inabilitações, os quais serão analisados 

de acordo com  a ordem de classificação das propostas. 

10.5. Decorrido o prazo de apresentação de nova documentação o(a) Pregoeiro(a) notificará todos 

os licitantes da data e hora da Sessão Pública que dará continuidade ao Pregão. 

10.6. Sob pena de Inabilitação, todos os documentos apresentados para Habilitação deverão estar 

em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 

observadas as condições seguintes: 

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) Se o licitante for a filial, todos documentos deverão estar em nome da filial exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

c) O atestado de capacidade técnica poderá estar emitido em nome e com CNPJ da matriz e/ou da 

filial do licitante; 

10.7. Os documentos deverão ser datados até 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data 

de abertura do ENVELOPE Nº 01, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente 

expedidor. 

10.7.1. Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é 

indeterminada, que é o caso dos Atestados de Capacidade Técnica. 

10.8. A PMI manterá em seu poder, através da Seção de Licitações, os Envelopes de Habilitação 

dos demais licitantes, pelo prazo de 60 dias, após a Homologação deste PREGÃO ou até o início 

da prestação do seu objeto pelo licitante Contratado, sob pena de inutilização dos mesmos. 
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11. DA ADESÃO POR OUTROS ÓRGÃOS 

11.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão não participante dos 

procedimentos iniciais da licitação, mediante anuência deste órgão gerenciador, respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Federal n.º 7.892/2013 e na Lei n.º 

8.666/1993. 

11.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrentes da adesão, desde que 

não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

11.3. As aquisições ou contratações advindas de adesão não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

11.4. A adesão à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

11.5. A autorização de adesão à Ata de Registro de Preços ocorrerá somente após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata, bem ainda, após a autorização, o órgão que 

aderir a Ata registrada deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 

observado o prazo de vigência da Ata. 

11.6. O pedido de adesão de outros órgãos ou entidades a Atas de Registro de Preços desta 

Prefeitura deverá ser formulado, obrigatoriamente, com a indicação dos itens e as quantidades dos 

materiais ou serviços pretensos à aquisição, de forma a possibilitar a aferição da contrapartida 

financeira a ser arcada pelo fornecedor.  

12. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Após o julgamento da proposta e a homologação do resultado pela autoridade competente da 

Prefeitura Municipal de Ibitirama, a seu critério, visando o fornecimento dos materiais, na forma 

estabelecida neste Edital, efetuará o Registro de Preços, na forma do ANEXO VI (ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS) e convocará as empresas que apresentem as propostas classificadas, 

por matérias, em primeiro lugar, para assinatura da ATA, e ainda: 
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a) Poderão ser registrados vários preços para o mesmo bem, em função da proposta de 

fornecimento de cada um, e, desde que seja ao preço do primeiro colocado, com a respectiva 

anuência na Ata de Registro de Preço, observando-se o seguinte: 

I – somente quando primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento 

estabelecido na Ata de Registro de Preço será indicado o segundo e, assim sucessivamente, 

podendo ser indicado mais de um ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de compra for 

superior ao saldo do fornecedor da vez. 

12.2. A existência de preço registrado não obriga a Prefeitura a efetuar aquisições unicamente 

daqueles concorrentes que tiveram seus preços registrados, ficando-lhe facultada a utilização de 

outros meios, respeitado a legislação pertinente, cabendo-lhes, no entanto a preferência na 

aquisição em igualdade de condições. 

12.3. As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da Prefeitura Municipal de 

Ibitirama. 

12.4. Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, os licitantes que tiverem seus 

preços registrados, ficarão OBRIGADOS ao fornecimento dos produtos, observadas as condições 

do Edital e da própria Ata de Registro de Preços. 

12.5. A aquisição dos produtos será precedida pela emissão da Nota de Empenho (NE), que será 

enviada aos fornecedores que tiverem seus preços registrados, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias, para entrega no local indicado pela Prefeitura Municipal de Ibitirama. 

12.6. Os concorrentes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de 

vigência do Registro de Preços, todas as condições de Habilitação exigidas neste Certame 

licitatório.  

12.7. O Pregoeiro da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução das condições e preços 

de mercado dos bens registrados. 

12.8. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da Ata de Registro 

de Preços, exceto na hipótese de revisão decorrente de incidência de novos impostos ou taxas, 

alteração das alíquotas já existentes ou de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual. 
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12.9. Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais e 

inferiores à média daqueles apurados em ampla pesquisa de mercado para as mesmas condições. 

12.10. Caso fique constatado que o preço registrado na Ata é superior à média de preços do 

mercado, o Pregoeiro solicitará, mediante correspondência e/ou publicação no Diário Oficial do 

Estado do Espírito Santo, às empresas habilitadas, a redução de seus preços. 

12.11. Na hipótese dos novos preços continuarem superiores à média levantada na pesquisa, o fato 

será registrado no processo, promovendo-se a compra por outros meios, assegurando-se ao 

detentor do Registro em Ata preferência de fornecimento, quando o menor preço ofertado for igual 

ao registrado nas mesmas condições. 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. A Ata de Registro de Preços será firmada entre a Prefeitura Municipal de Ibitirama-ES e as 

empresas que apresentarem as propostas classificadas, na ordem crescente, de acordo com o 

critério de menor preço por item. 

13.2. A Ata de Registro de Preços será válida pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de 

publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo. 

13.3. A presente Ata será divulgada no portal da Internet www.ibitirama.es.gov.br. 

13.4. Os licitantes que tiverem seus preços registrados terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da convocação, para assinar a Ata. 

13.5. A recusa injustificada do vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo 

estabelecido, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, ensejando a 

aplicação das penalidades previstas neste Edital, reservando-se a Prefeitura o direito, independente 

de qualquer aviso ou notificação, de realizar nova licitação ou convocar os concorrentes 

remanescentes, respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste caso, as mesmas 

condições da proposta classificada em primeiro lugar, inclusive quanto ao preço, independente da 

cominação prevista no art. 81 da Lei nº. 8.666/93. 

13.6. Os concorrentes remanescentes, convocados na forma do item anterior, que não concordarem 

em assinar a Ata de Registro de Preços não estarão sujeitos às penalidades previstas neste Edital. 

14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

14.1. O preço registrado será cancelado nos seguintes casos, quando o fornecedor: 

14.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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14.1.2. Não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 

14.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos 

praticados no mercado; 

14.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, ou art. 

7º, da Lei nº 10.520/02; 

14.1.5. Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do inciso XII, do art. 

78 da Lei nº. 8.666/93. 

14.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente;  

14.3. O(s) fornecedor(es) registrado(s) poderá(ao) solicitar o cancelamento de seu registro de preço 

na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados. 

14.4. O fornecedor poderá solicitar liberação quanto ao compromisso se comprovar à 

impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, desde que a 

solicitação seja aceita pelo gerenciador. 

15. DA NOTA DE EMPENHO 

15.1. O fornecedor dos produtos que teve seu preço registrado na Ata de Registro de Preços será 

solicitado, pela Prefeitura, mediante emissão da Nota de Empenho (NE) correspondente, e nela 

deverá constar: 

a) Quantidade do produto; 

b) Descrição do produto e marca; 

c) Local, hora e prazo de entrega; 

d) Valor do produto; 

e) Condições de pagamento e 

f) Numeração anual. 

16. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante pode manifestar imediata e motivadamente, a 

intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, cuja síntese será lavrada na Ata da Sessão. 

16.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

Sessão Pública, implicará decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar 
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objeto licitado à licitante proclamada vencedora.  

16.3. Manifestada a intenção motivada de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o 

prazo de até três dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos, na sala da Seção de Licitações localizada no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de 

Ibitirama-ES, sito a Av. Anísio Ferreira da Silva, s/n° – Centro, Ibitirama-ES – CEP 29.540-000. 

16.4. O encaminhamento do eventual recurso e eventuais contrarrazões será dirigido ao Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Ibitirama-ES, localizada na Av. Anísio Ferreira da Silva, s/n° – Centro, 

Ibitirama-ES – CEP 29.540-000, no horário de 08:00 às 17:00 horas. 

16.5. Havendo recurso e caso o pregoeiro não reconsidere a sua decisão, este será encaminhado 

para apreciação pelo Prefeito Municipal de Ibitirama. 

16.6. Após julgado o recurso, a autoridade competente fará a homologação do procedimento 

licitatório. 

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

aproveitamento. 

16.8. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

16.9. O Pregoeiro não conhecerá o recurso apresentado fora do prazo legal e/ou subscrito por 

pessoa não credenciada ou não identificado no processo para responder pela licitante. 

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

17.1. Até 02 dias úteis antes da data fixada para ao recebimento das Propostas deste PREGÃO, 

qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato 

convocatório do presente certame licitatório por irregularidade na aplicação da Lei.  

17.1.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro exclusivamente por 

meio eletrônico via internet, através do e-mail licitacao@ibitirama.es.gov.br. 

17.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fizer no prazo 

estabelecido no subitem 17.1 hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso consoante 

dispõe o § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93. 

17.3. Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste instrumento, 
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decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

17.4. As impugnações do edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e protocoladas junto a Prefeitura 

Municipal de Ibitirama-ES, localizada na Av. Anísio Ferreira da Silva, s/n° – Centro, Ibitirama-ES – 

CEP 29.540-000, no horário de 08:00 às 17:00 horas. 

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

certame. 

17.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos apresentados no órgão após o término 

do expediente, ou seja, após as 17h00min horas (horário local), serão considerados 

intempestivos. 

17.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

18. FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO 

18.1. O fornecedor registrado deverá entregar o objeto no prazo de 03 (três) horas, a contar do 

pedido realizado pelo Secretário da Pasta, que poderá ser feito por telefone, e-mail ou documento 

físico. 

18.2. As refeições serão entregues nos locais indicados pelo Secretário da Pasta, mediante 

requisição, contendo as especificações e as respectivas quantidades fornecidas.  

19.  DA FORMA DE PAGAMENTO  

19.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega das 

refeições, mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade 

fiscal e devidamente atestada pelo fiscal da Ata de Registro de Preços, que terá o prazo de até 02 

(dois) dias úteis para análise e aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor. 

19.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto pendente de liquidação 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

19.3 Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, após vencimento da fatura, observado o prazo 

previsto no subitem 19.1, no art. 40, alínea “a”, inciso XIV, da Lei nº 8.666/93, desde que 

comprovada a responsabilidade da Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seus vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que a mora será calculada à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
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cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

I= (TX/100) 

        365  

 

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

20. DA SANÇÃO POR INADIMPLEMENTO 

20.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da Descrição dos Serviços e do 

Edital, serão aplicadas ao fornecedor que incorrer em inexecução total ou parcial do fornecimento 

dos produtos as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 7º da Lei nº 

10.520/2002, transcritos abaixo, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 

a) Art. 86 da Lei nº 8.666/93: “O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 

multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”. 

b) Art. 87 da Lei nº 8.666/93: “Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior”. 
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c) Art. 7º da Lei nº 10.520/2002: “Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais”.  

20.1.1. As multas por atraso serão calculadas à base de 0,5% (meio por cento) do valor da 

respectiva Nota de Empenho, por dia de atraso, até o máximo de 30 (trinta) dias; 

20.1.2. Atraso superior a 30 dias será considerado inexecução total do ajuste, sem prejuízo da multa 

a ser aplicada nos termos do subitem 20.1.1; 

20.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada 

para o recebimento da Nota de Empenho;  

20.1.4. Nos casos dos produtos não entregues no prazo estipulado, o atraso será contado a partir 

do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega. 

20.2. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 

comprovada, a critério da administração da Prefeitura Municipal de Ibitirama-ES. 

20.3. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de recebimento da notificação. 

21. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

21.1. Fundado no art. 49 da Lei nº 8.666/93, a administração se reserva o direito de revogar esta 

licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se 

constatada insanável ilegalidade, baseado em Parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2. Em qualquer fase do desfazimento do processo licitatório ficam assegurados o contraditório e 

a ampla defesa. 

21.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de Revogação ou Anulação da 

presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao 
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licitante/contratado. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das Propostas, a PMI se 

necessário poderá modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação da Proposta. 

22.2. É facultado ao Pregoeiro e à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório e a 

aferição do bem ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a esclarecer dúvidas ou a fundamentar decisões. 

22.3. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá sanar, relevar falhas, omissões ou erros 

meramente formais constantes da Proposta e da documentação de Habilitação, desde que não 

comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 

22.4. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover 

o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos, na Ata circunstanciada 

da Sessão. 

22.5. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro com observância da legislação em vigor, e 

demais legislações aplicáveis à matéria, inclusive a tributação das relações laborais de prestação de 

serviços. 

22.6. São partes indissociáveis deste Edital os Anexos relacionados no subitem 1.7 deste ato 

convocatório. 

22.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca 

de Ibitirama, Estado do Espírito Santo com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

Ibitirama – ES, 11 de maio de 2020. 

 

 
Josimar Xavier da Costa 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I 

 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

LOTE 1 

LANCHE 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO 

DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE “KIT LANCHE”, EM ATENDIMENTO A TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

01 

30 Sanduíches de pão francês recheado com 01 
fatia de presunto e 01 fatia de mussarela de 1ª 
linha. 
08 litros de refrigerantes diversos, 04 litros de 
sucos diversos, 01 quilo de bolo, 02 quilos de 
biscoito doce, 02 quilos de biscoito salgado, 02 
litros de leite com achocolatado. 

KIT 100 R$ 294,00 R$ 29.400,00 

02 

30 Sanduíche de pão de forma recheado com 01 
fatia de presunto e 01 fatia de mussarela de 1ª 
linha. 
04 litros de refrigerantes diversos. 
04 litros de sucos natural diversos. 
02 quilos de bolo. 
02 quilos de biscoito doce. 
02 quilos de biscoito salgado. 
02 litros de leite. 
01 litro de café doce. 
01 litro de café sem doce. 
01 quilo de queijo. 
02 litros de iogurte. 

KIT 80 R$ 320,00 R$ 25.600,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 55.000,00 

 

Valor máximo a ser pago pelo lote: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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LOTE 2 

LANCHE 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO 

DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE “KIT LANCHE”, EM ATENDIMENTO A TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

01 

Lanche contendo: 
 02 pacotes de pão de forma dividido em par 
com uma fatia de presunto e uma fatia de 
mussarela partido ao meio (mini sanduiche);  
500 g de biscoitos caseiros variados (doce e 
sal); 
100 salgadinhos variados (coxinha, quibe, 
croquete de milho e pastel); 
02 queijos frescal fatiado com 500 gr cada; 
10 pãezinhos caseiros recheados (doce); 
10 pãezinhos caseiros recheados (sal); 
01 broa caseira 01 kg; 
04 litros de refrigerante 
01 litro de café com açúcar 
01 litro de café sem açúcar 
Adoçante 
02 litros de leite com achocolatado; 
02 litros Suco Natural (caju, manga, maracujá 
ou laranja) 
03 quilos de frutas variadas (maça, pera, uva, 
melancia, goiaba, pêssego ou ameixa)       

KIT 80 R$ 358,00 R$ 28.640,00 

02 

10 quilos de melancia. 
05 dúzias de bananas prata maduras. 
02 quilos de melão. 
05 quilos de uvas. 
03 litros de leite. 
02 litros de suco de maracujá natural. 
02 litros de suco de caju natural. 
02 litros de suco de maga natural. 
03 litros de Iogurte integral de ameixa. 
03 litros de iogurte integral  de morango. 
01 quilo de queijo minas. 01 pacote de pão de 
forma. 03 quilos de mamão papaia maduro. 

KIT 30 R$ 314,00 R$ 9.420,00 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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03 quilos de maçã. 

03 

Torta salgada de pão de forma, com recheio de 
frango desfiado, extrato de tomate, milho, 
azeitona, com cobertura de purê de batas com 
requeijão. 

Quilo 200 R$ 31,00 R$ 6.200,00 

04 
Salgadinhos de festa (coxinha, quibe, pastel, 
bolinha de milho, bolinha de queijo, bolinha de 
presunto) 

Centena 20 R$ 45,00 R$ 900,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 45.160,00 

 

Valor máximo a ser pago pelo lote: R$ 45.160,00 (quarenta e cinco mil e cento e sessenta reais). 
 

LOTE 3 

 

MARMITEX E PRATO FEITO 

 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO 

DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT.  V. TOTAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE “MARMITEX E PRATO FEITO”, EM ATENDIMENTO A TODAS 

AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

01 
Marmitex Nº 7 pequena 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato de 
tomate, banana frita, filé de peito de frango. 

Unidade  150 R$ 9,80 R$ 1.470,00 

02 

Marmitex Nº 7 pequena 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi 
cozida, sem ossos em pedaço, legumes cozido 
(Beterraba, cenoura, batata), farofa. 

Unidade  150 R$ 9,80 R$ 1.470,00 

03 
Marmitex Nº 8 médio 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato de 
tomate, banana frita, filé de peito de frango. 

Unidade  300 R$ 13,60 R$ 4.080,00 

04 

Marmitex Nº 8 médio 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi 
cozida, sem ossos em pedaço, legumes cozido 
(Beterraba, cenoura, batata), farofa. 

Unidade  300 R$ 13,60 R$ 4.080,00 

05 
Marmitex Nº 9 grande 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato de 
tomate, banana frita, filé de peito de frango. 

Unidade  200 R$ 17,60 R$ 3.520,00 

06 
Marmitex Nº 9 grande 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi 

Unidade  200 R$ 17,60 R$ 3.520,00 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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cozida, sem ossos em pedaço, legumes cozido 
(Beterraba, cenoura, batata), farofa. 

07 

Alimentação tipo prato feito contendo Arroz, (filé 
de truta pré cozido a vapor sem espinho, batata 
sotê, legumes cozido (cenoura ou brócolis) e 
molho de (alcaparras ou molho branco ou molho 
de amêndoas). 

Unidade  250 R$ 76,00 R$ 19.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 37.140,00 

 
Valor máximo a ser pago pelo lote: R$ 37.140,00 (trinta e sete mil e cento e quarenta reais) 
 

LOTE 4 

 

ÁGUA MINERAL 

 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO 

DE 2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT.  V. TOTAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE “ÁGUA MINERAL”, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

01 Agua Mineral sem gás copo 200 ml Unidade 2.000 R$ 1,83 R$ 3.660,00 

02 Agua Mineral sem gás garrafa 500 ml Unidade 1.000 R$ 2,50 R$ 2.500,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 6.160,00 

 

Valor máximo a ser pago pelo lote: R$ 6.160,00 (seis mil e cento e sessenta reais) 
 
 

Atenção: Os valores lançados acima do valor máximo a ser pago para cada Lote serão 

automaticamente DESCLASSIFICADOS. 

 

Obs: A proposta da empresa vencedora deverá ser elaborada tendo como limite 

máximo o preço unitário e global de cada lote do Anexo I deste Edital. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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ANEXO II 

 
(Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação) 

 
(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ N

o
 

_________________________________, sediada ___________________(endereço completo) 
____________________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos  impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

Ibitirama-ES, ______/__________/2020. 

 
(a) _____________________________________________ 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua 
assinatura) 

 
N

o
 DO CNPJ 
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ANEXO III 

 

(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação) 

 

Declaramos em atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial n.º 

013/2020 que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos para participação no 

presente certame, na forma do Inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520/2002. 
 

 
Local e data 

 

 

___________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua 

assinatura) 
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ANEXO IV 
 
 

(Modelo de Declaração de Cumprimento às Normas Relativas ao Trabalho do Menor) 
 

 
 
 

................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

n
o
............................ e do CPF n

o
 ........................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n

o
 9.854, de 

27 de outubro de 1999, e em atendimento ao item ....................................... do Edital do 

Pregão Presencial n.º 013/2020, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 

Ressalva: - Se a licitante possuir menores de 16 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
 
 

............................................ 

(data) 
 
 

............................................................ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua 

assinatura) 
 
 

 
 

Observações: - Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

../AppData/Local/Microsoft/CPL%202012/LICITAÇÕES%202012/CPL%202007/Licitações%202007/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
  
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante 
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE) doravante denominado 

LICITANTE, para fins do disposto no item (COMPLEMENTAR) do Edital do Pregão Presencial nº 

013/2020, declara, sob pena da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com 
o recibo de qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido 

de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 013/2020, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 013/2020 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 
(d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 

Presencial nº 013/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Ibitirama – 
ES antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 
e informações para firmá-la. 
 
 

Ibitirama - ES, _________de _____________de 2020. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua 

assinatura) 
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ANEXO VI 

 CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(Processo nº. 2466/2020) 
 

Aos _____ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte, a Prefeitura Municipal de Ibitirama 

- ES, inscrito no CNPJ sob o nº 31.726.490/0001-31, situado na Av. Anísio Ferreira da Silva, 56 – 

Centro, Ibitirama, Estado do Espírito Santo, doravante designado CONTRATANTE, neste ato 

representado legalmente pelo Sr. __________________, no uso da competência que lhe foi 

atribuída regimentalmente, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado 

vencedor do Pregão Presencial SRP nº 013/2020, sob o regime de compras pelo sistema de 

Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

fornecimento de refeições prontas, tipo “marmitex”, refeições tipo “kit lanche” e “Água Mineral”, 

visando ao atendimento a várias reuniões e eventos que acontecem nos mais diversos setores 

dessa Municipalidade, conforme especificações e quantidades discriminadas nos Lotes I, II, III e IV, 

do Anexo I do Edital. 

1. A presente Ata de Registro de Preços fundamenta-se: 

1.1 No Pregão Presencial nº 013/2020 – PMI, conforme Leis Federais nº 10.520/2002, Decreto 

Municipal n° 208/2017, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei complementar nº 

147, de 7 de agosto de 2014, Lei complementar nº 123/2006, regulamentada pelos Decretos 

Federais nº 3.555/2000 e 7.892/2013; 

1.2. Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: 

1.2.1. Constem no Processo Administrativo nº 2466/2020; 

1.2.2. Não contrariem o interesse público; 

1.3. Nas demais determinações da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores; 

1.4. Nos preceitos de direito público, e 

1.5. Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito 

privado. 

2. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir da publicação, ficam registrados nesta Prefeitura, 

observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) a seguir, objetivando o 

compromisso de entregar os produtos constantes do anexo deste Instrumento, nas condições 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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estabelecidas no ato convocatório. 

Fornecedor: a empresa _______, inscrita no CNPJ sob o nº. ______, sediada na _________, nº. 

______, bairro ________ Tel.: ________, representada pelo(a) senhor(a) _________, RG nº. 

________, SSP/__, vencedora do item ______________. 

3. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) será formalizado 

pela PMI mediante emissão da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas 

no Edital do Pregão Presencial - SRP nº 013/2020. 

3.1 O compromisso de entrega só estará caracterizado quando o(a) Secretário(a) da pasta atestar o 

recebimento do produto constante da Nota de Empenho decorrente desta Ata de Registro de Preços 

e do Edital de Pregão Presencial - SRP Nº. 013/2020. 

3.2. O(s) fornecedor(es) registrado(s) ficam obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante 

a validade desta Ata de Registro de Preços. 

4. COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

4.1. A composição das refeições deverá ser variada, de acordo com o Anexo I do Edital. 

4.2. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio descartáveis, e com 

tampa do mesmo material. 

4.3. A composição dos lanches deverá ser do tipo expresso, de acordo com o Anexo I do Edital. 

5. PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS 

5.1. As refeições serão preparadas com gêneros de primeira qualidade, dentro das exigências de 

higiene e segurança alimentar determinados pela vigilância sanitária, por profissionais, utilizando 

técnicas culinárias. 

5.2. A preparação dos alimentos deverá ser realizada nas dependências da empresa, com todos os 

utensílios para tal fim, de sua propriedade, observado o valor calórico necessário para pessoas 

adultas. 

6.  DA FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO 

6.1. O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverão entregar o objeto no prazo de 03 (três) horas, a 

contar do pedido realizado pelo(a) Secretário(a) da Pasta, que poderá ser feito por telefone, e-mail 

ou documento físico. 

6.2. As refeições e kit lanches serão entregues nos locais indicados pelo(a) Secretário(a) da Pasta, 
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mediante requisição, contendo as especificações e as respectivas quantidades fornecidas.  

7. DO RECEBIMENTO DAS REFEIÇÕES 

7.1. O recebimento das refeições será feito pelo Chefe da unidade beneficiada ou outro servidor 

devidamente autorizado pela autoridade competente. 

7.2. Não serão admitidos para efeito de recebimento itens que estejam em desacordo ou 

conflitantes com quaisquer especificações prescritas no Lote. 

8. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Ibitirama, adotará a 

prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.  

8.1. Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor detentor da Ata serão divulgados 

em meio eletrônico. 

9. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, os preços registrados 

poderão ser revistos em decorrência da eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo 

a PMI convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.  

9.1. Caso o fornecedor registrado se recuse a reduzir os preços registrados, a PMI poderá cancelar 

o registro. 

9.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 

salvo apenas nas hipóteses do art. 65, II, d e §5º, da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovadas e 

justificadas. 

9.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 

mercado efetuada pela PMI à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por 

ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de 

Registro de Preços. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu 

registro cancelado quando: 

a)  descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b)  não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 

c)  não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos 

praticados no mercado; 
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, ou art. 7º, da 

Lei nº 10.520/02; 

e)  houver razões de interesse público. 

10.1. O cancelamento de registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 

10.2. Os fornecedores registrados poderão solicitar o cancelamento de seu registro de preços na 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovada. 

11. DAS SANÇÕES 

11.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital, serão aplicadas 

ao fornecedor que incorrer em inexecução total ou parcial do fornecimento dos produtos as 

penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, 

transcritos abaixo, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 

 a) Art. 86 da Lei nº 8.666/93: “O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 

contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”. 

 b) Art. 87 da Lei nº 8.666/93: “Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior”. 

c) Art. 7º da Lei nº 10.520/2002: “Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
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impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais”.  

11.1.1. As multas por atraso serão calculadas à base de 0,5% (meio por cento) do valor da 

respectiva Nota de Empenho, por dia de atraso, até o máximo de 30 (trinta) dias; 

11.1.2. Atraso superior a 30 dias será considerado inexecução total do ajuste, sem prejuízo da multa 

a ser aplicada nos termos do item 12.1.1; 

11.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada 

para o recebimento da Nota de Empenho;  

11.1.4. Nos casos dos produtos não entregues no prazo estipulado o atraso será contado a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega. 

11.1.5. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 

comprovado, a critério da administração da Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES; 

11.1.6. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de recebimento da notificação. 

12. DO PAGAMENTO:  

12.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega do produto, 

mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e 

devidamente atestada pelo Fiscal da Ata, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise e 

aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor. 

12.2. A empresa contratada deverá encaminhar o arquivo digital em padrão xml ao e-mail 

finacasibitirama@hotmail.com,   contendo as informações da Nota Fiscal Eletrônica, sempre que 

concretizar a venda de produtos a esta Prefeitura, sob pena da não efetivação do pagamento da 

despesa respectiva, a teor do contido no AJUSTE SINIEF 07/05, do Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ e Secretaria Geral da Receita Federal do Brasil. 

12.3. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto pendente de liquidação 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

12.4 Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, após vencimento da fatura, observado o prazo 

previsto no subitem 10.1, no art. 40, alínea “a”, inciso XIV, da Lei nº 8.666/93, desde que 

mailto:finacasibitirama@hotmail.com
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comprovada a responsabilidade da Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seus vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que a mora será calculada à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/100) 

        365  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

13. DA ADESÃO POR OUTROS ÓRGÃOS 

13.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços, qualquer órgão não participante dos 

procedimentos iniciais da licitação, mediante anuência deste órgão gerenciador, desde que 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Federal n.º 

7.892/2013 e na Lei n.º 8.666/1993. 

13.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrentes da adesão, desde que 

não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

13.3. As aquisições ou contratações advindas de adesão não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

13.4. A adesão à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

13.5. A autorização de adesão à Ata de Registro de Preços ocorrerá somente após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata, bem ainda, após a autorização, o órgão que 
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aderir a Ata registrada deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 

observado o prazo de vigência da Ata. 

14. RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

14.1. Da Prefeitura: 

14.1.1. Receber e conferir os produtos com base na autorização de empenho e no processo 

licitatório; 

14.1.2. Atestar os produtos recebidos, bem como sua nota fiscal/fatura; 

14.1.3. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal/fatura devidamente atestada; 

14.1.4. Notificar o fornecedor registrado sobre eventuais atrasos na entrega dos produtos e/ou 

descumprimento de cláusulas previstas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 

14.1.5. Não receber os produtos dissonantes das especificações contidas no Edital ou na Ata de 

Registro de Preços; 

14.1.6. Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e contratuais 

cabíveis; 

14.1.7. Informar, diariamente, a quantidade de refeições a serem entregues nas unidades 

jurisdicionais; 

14.1.8. Fiscalizar a execução do contrato decorrente deste Edital, através das Secretarias da 

Prefeitura de Ibitirama. 

14.2. Do fornecedor registrado: 

14.2.1. Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às 

penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas; 

14.2.2. Entregar os produtos, no prazo estabelecido no item 9.1, segundo as quantidades e nos 

locais indicados pelo Secretário da Pasta da Prefeitura de Ibitirama; 

14.2.3. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo máximo de 02 (duas) horas que antecedam o 

prazo de vencimento da entrega, os motivos que venham a impossibilitar o seu cumprimento; 

14.2.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

da licitação; 

14.2.5. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham incidir, 
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direta ou indiretamente, sobre os materiais solicitados; 

14.2.6. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.2.7. Entregar os produtos acondicionados em embalagens adequadas, conforme especificado no 

item 7.2; 

14.2.8. Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, 

comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra natureza; 

14.2.9. Fornecer os produtos com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis; 

14.2.10. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Secretário da Pasta da 

Prefeitura de Ibitirama, atendendo prontamente a todas as reclamações; 

14.2.11. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade das refeições fornecidas; 

14.2.12. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratações não autorizadas pela contratante; 

14.2.13. Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Ibitirama qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de correspondência; 

14.2.14. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida 

pela Prefeitura Municipal - ES; 

14.2.15. Indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de Ibitirama, mesmo em caso de ausência ou 

omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o 

fornecedor registrado adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

14.2.16. Solicitar a Prefeitura Municipal de Ibitirama, em tempo hábil, quaisquer informações ou 

esclarecimentos que julgar necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto 

contratual. 

15. FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços está a cargo dos(a) Secretários(a) da Pasta da 

Prefeitura de Ibitirama, que deverá também atestar as faturas/notas fiscais. 

16. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

16.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 
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publicação, no Diário Oficial do Estado do Espirito Santo. 

17. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

17.1. A presente Ata será divulgada no portal da Internet www.ibitirama.es.gov.br. 

18. DO FORO:  

18.1. As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas na Prefeitura Municipal de Ibitirama - 

ES, com renúncia de qualquer outro. 

Fazem parte desta Ata, independente de transcrição, o edital e seus anexos. E, por estarem de 

acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento a PMI e o 

fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em .... (......) vias 

de igual teor e forma.  

 

 

Ibitirama - ES, ........ de ............. de 2020. 

                          

 

Reginaldo Simão de Souza 

Prefeito Municipal 

 

 

Roziel Estevão Olavo   

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

Patrícia Silva Lemos  

Secretário Municipal de Ação Social/CRAS 

 

 

Elisângela Leal Ribeiro Fernandes  

Chefe de Gabinete 

http://www.ibitirama.es.gov.br/
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Ana Paula Pereira Quintão de Souza  

Secretaria Municipal de Turismo 

 

 

Vaneila Westphal Weberling Justo 

Secretário Municipal de Administração  

 

 

Auro Ferreira da Silva 

Secretário Municipal de Agricultura  

 

 

Gilberto Rocha de Oliveira 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

 

 

Vera Lúcia de Almeida Furtado 

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura 

 

 

Acácio Dias Serafim 

Secretário Municipal de Finanças 

 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
                   Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-ES, Telefax (0xx28) 3569 1160, Cep. 29.540-000 

  e-mail: licitacao@ibitirama.es.gov.br 
 

CPL – COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO 

Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-ES 
 CEP: 29.540-000 

    TEL: 28 3569 1160     

ANEXO VII 

 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

 

EMPRESA:__________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________________________________ 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:_______________________________________________________________ 

Nº DO PREGÃO: _____________________________________________________________________ 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

fornecimento de refeições prontas, tipo “marmitex”, refeições tipo “kit lanche” e “Água Mineral”, visando 

ao atendimento a várias reuniões e eventos que acontecem nos mais diversos setores dessa 

Municipalidade. 

 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

LOTE 1 

LANCHE 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 

2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE “KIT LANCHE”, EM ATENDIMENTO A TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

01 

30 Sanduíches de pão francês recheado 
com 01 fatia de presunto e 01 fatia de 
mussarela de 1ª linha. 
08 litros de refrigerantes diversos, 04 litros 
de sucos diversos, 01 quilo de bolo, 02 
quilos de biscoito doce, 02 quilos de biscoito 
salgado, 02 litros de leite com achocolatado. 

KIT 100   

02 

30 Sanduíche de pão de forma recheado 
com 01 fatia de presunto e 01 fatia de 
mussarela de 1ª linha. 
04 litros de refrigerantes diversos. 
04 litros de sucos natural diversos. 
02 quilos de bolo. 
02 quilos de biscoito doce. 
02 quilos de biscoito salgado. 
02 litros de leite. 
01 litro de café doce. 

KIT 80   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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01 litro de café sem doce. 
01 quilo de queijo. 
02 litros de iogurte. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

 

<<<<<<Carimbo da empresa e assinatura do Responsável>>>>> 

 

LOTE 2 

LANCHE 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 

2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE “KIT LANCHE”, EM ATENDIMENTO A TODAS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

01 

Lanche contendo: 
 02 pacotes de pão de forma dividido em par 
com uma fatia de presunto e uma fatia de 
mussarela partido ao meio (mini sanduiche);  
500 g de biscoitos caseiros variados (doce e 
sal); 
100 salgadinhos variados (coxinha, quibe, 
croquete de milho e pastel); 
02 queijos frescal fatiado com 500 gr cada; 
10 pãezinhos caseiros recheados (doce); 
10 pãezinhos caseiros recheados (sal); 
01 broa caseira 01 kg; 
04 litros de refrigerante 
01 litro de café com açúcar 
01 litro de café sem açúcar 
Adoçante 
02 litros de leite com achocolatado; 
02 litros Suco Natural (caju, manga, 
maracujá ou laranja) 
03 quilos de frutas variadas (maça, pera, 
uva, melancia, goiaba, pêssego ou ameixa)       

KIT 80   

02 

10 quilos de melancia. 
05 dúzias de bananas prata maduras. 
02 quilos de melão. 
05 quilos de uvas. 
03 litros de leite. 
02 litros de suco de maracujá natural. 

KIT 30   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument


    PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
                   Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-ES, Telefax (0xx28) 3569 1160, Cep. 29.540-000 

  e-mail: licitacao@ibitirama.es.gov.br 
 

CPL – COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO 

Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-ES 
 CEP: 29.540-000 

    TEL: 28 3569 1160     

02 litros de suco de caju natural. 
02 litros de suco de maga natural. 
03 litros de Iogurte integral de ameixa. 
03 litros de iogurte integral  de morango. 
01 quilo de queijo minas. 01 pacote de pão 
de forma. 03 quilos de mamão papaia 
maduro. 
03 quilos de maçã. 

03 

Torta salgada de pão de forma, com recheio 
de frango desfiado, extrato de tomate, milho, 
azeitona, com cobertura de purê de batas 
com requeijão. 

Quilo 200   

04 
Salgadinhos de festa (coxinha, quibe, pastel, 
bolinha de milho, bolinha de queijo, bolinha 
de presunto) 

Centena 20   

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

 

<<<<<<Carimbo da empresa e assinatura do Responsável>>>>> 

 

 

LOTE 3 

 

MARMITEX E PRATO FEITO 

 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 

2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE “MARMITEX E PRATO FEITO”, EM ATENDIMENTO A 

TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

01 

Marmitex Nº 7 pequena 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato 
de tomate, banana frita, filé de peito de 
frango. 

Unidade  150   

02 

Marmitex Nº 7 pequena 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi 
cozida, sem ossos em pedaço, legumes 
cozido (Beterraba, cenoura, batata), farofa. 

Unidade  150   

03 

Marmitex Nº 8 médio 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato 
de tomate, banana frita, filé de peito de 
frango. 

Unidade  300   

04 

Marmitex Nº 8 médio 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi 
cozida, sem ossos em pedaço, legumes 

Unidade  300   
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cozido (Beterraba, cenoura, batata), farofa. 

05 

Marmitex Nº 9 grande 
Arroz, feijão, farofa, macarrão com extrato 
de tomate, banana frita, filé de peito de 
frango. 

Unidade  200   

06 

Marmitex Nº 9 grande 
Arroz, feijão, purê de batatas, carne de boi 
cozida, sem ossos em pedaço, legumes 
cozido (Beterraba, cenoura, batata), farofa. 

Unidade  200   

07 

Alimentação tipo prato feito contendo Arroz, 
(filé de truta pré cozido a vapor sem espinho, 
batata sotê, legumes cozido (cenoura ou 
brócolis) e molho de (alcaparras ou molho 
branco ou molho de amêndoas). 

Unidade  250   

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

 

<<<<<<Carimbo da empresa e assinatura do Responsável>>>>> 

 

 

LOTE 4 

 

ÁGUA MINERAL 

 

LOTE DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E PRINCIPALMENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 

2014 (Art. 48, § 3°) PRIORIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE MPE LOCAIS. 

JUSTIFICATIVA: PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, INCENTIVO AO 

COMERCIO LOCAL. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE “ÁGUA MINERAL”, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. 

01 Agua Mineral sem gás copo 200 ml Unidade 2.000    

02 
Agua Mineral sem gás garrafa 500 
ml 

Unidade 1.000   
 

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

 

<<<<<<Carimbo da empresa e assinatura do Responsável>>>>> 
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Atenção: Os valores lançados acima do valor máximo a ser pago para cada Lote serão 

automaticamente DESCLASSIFICADOS. 

Obs: A proposta da empresa vencedora deverá ser elaborada tendo como limite máximo 

o preço unitário e global de cada lote do Anexo I deste Edital. 

Local de Entrega: Nos locais a serem informados pelo Secretário da Pasta; 

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias 

úteis após a entrega das refeições, mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos 

documentos de regularidade fiscal e devidamente atestada pelo fiscal da Ata de Registro de 

Preços, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise e aprovação da 

documentação apresentada pelo fornecedor; 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da mesma. 

 

...................................., ...................de..............................de 2020. 

Assinatura: 

___________________________________________________________________________ 

Nome Legível:________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


