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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 

Licitação exclusiva à participação de microempresas, empresas de 
pequeno porte ou equiparadas. 

 

MODALIDADE E Nº PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 007/2020. 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
PROCESSO 2205/2020. 
DATA DA ABERTURA 29 DE OUTUBRO DE 2020. 
HORA DA ABERTURA 14H00 (QUATORZE HORAS). 

LOCAL 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, 
LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MIMOSO DO SUL,  À PRAÇA CEL. PAIVA GONÇALVES, 50, 1º 
PAVIMENTO, SALA 12, CENTRO,  MIMOSO DO SUL-ES. 

 
1. DO PREÂMBULO 

1.1. O Fundo Municipal de Saúde do Município de Mimoso do Sul-ES, torna público que fará realizar, em 
sessão pública, no dia, horário e local acima indicados, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas, tipo “marmitex”, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,   conforme    informações     e  especificações      
constantes  do  Anexo  II,  parte integrante deste edital, regida pela Lei nº 10.520/2002, regulamentada 
internamente pelo Decreto Municipal nº 058/2020 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, além das demais normas pertinentes e das condições estabelecidas no  presente  Edital  
e  seus  Anexos.  Este  Pregão será conduzido pela Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio designada 
pela Portaria nº 001/2020, publicada no Diário Oficial do Município de Mimoso do Sul, no dia 02.01.2020. 
1.2. O presente certame visa atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.  
1.3. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a 
realização da sessão pública na data prevista, fica a mesma, adiada para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário. 
 

2. DAS DEFINIÇÕES 
2.1. Sistema de Registro de Preços – SRP: conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras (inciso I de artigo 2º, do 
Decreto Municipal nº 058/2020). 
2.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso   
para    futura   contratação,   onde    se registram   os    preços,     fornecedores, órgãos participantes e 
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 
apresentadas (inciso II do artigo 2º, do Decreto Municipal nº 058/2020). 
2.3. Órgão gerenciador: órgão ou entidade da Administração Pública Municipal responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de 
Preços dele decorrente (inciso III do artigo 2º, do Decreto Municipal nº 058/2020). 
2.3.1. Fica  esclarecido  que  o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL gerenciará a Ata de 
Registro de Preços, por intermédio do Departamento de Compras. 
2.4. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, 
inciso I, alterado pela Lei  Complementar  147, de   07   de agosto     de 2014, esta licitação será 
exclusiva à participação  de microempresas - ME e empresas de pequeno porte – EPP ou Equiparadas. 
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3. DO OBJETO 

3.1. O Pregão Presencial tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventualcontratação de 
empresa para o fornecimento de refeições prontas, tipo “marmitex”, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde,  conforme informações e especificações constantes do Anexo II, parte 
integrante deste edital. 
3.2. As quantidades descritas são estimativas mínimas e máximas para  o fornecimento durante 12 
(doze) meses, com fornecimento dos produtos em períodos alternados e quantidades definidas de acordo 
com as necessidades da unidade requisitante. 
3.3. As quantidades constantes do Anexo II deste edital são estimativas, não se obrigando o Fundo 
Municipal de Saúde pela contratação de sua totalidade. 
 

4. DO SUPORTE LEGAL 
4.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal nº 
058/2020, de 09 de Abril de 2018, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 
e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei 
Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014,  que ficam fazem partes integrantes deste instrumento, 
independente de transcrição. 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1.  Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital; 
b) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
5.2. Todos os itens  desta licitação são EXCLUSIVOS para microempresas/empresas de pequeno porte ou 
equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014. 
5.3. A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos deste Edital e 
seus anexos e Leis aplicáveis. 
5.4. As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, sendo que o Fundo Municipal de Saúde do Município de Mimoso do Sul/ES não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 
5.5. Não poderão concorrer neste Pregão as empresas: 
a) declarada inidônea pelo Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul de qualquer esfera de Governo 
da Federação e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, 
parágrafo único, da Lei Federal 8.666/93; 
b) suspensa de licitar junto ao Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul-ES; 
c) reunida em consórcio ou coligação; 
d) estrangeiras que não funcionem no País; 
e) cujos sócios, diretores, representantes ou procuradores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 
empresa licitante; 
f) que possuam em seu quadro as pessoas de que tratam o artigo 9º, da Lei 8.666/93. 
5.6. Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de 
responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 
 

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
6.1.1. Tratando-se de representante legal: 
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6.1.1.1. O estatuto social, contrato social em vigor, alterações caso houver, ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  
6.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;  
6.1.1.3. Certificado do MEI, Conforme Lei Complementar 147/14;  
6.1.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de  prova de 
diretoria em exercício;  
6.1.1.5. 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.  
6.1.2. Tratando-se de procurador: 
6.1.2.1. Instrumento de procuração público ou particular com poderes específicos para, além de 
representar a proponente em todas as etapas / fases do pregão, formular verbalmente lances ou ofertas 
na (s) etapa (s) de lances, desistirem verbalmente de formular lances ou ofertas nas etapas de lances, 
negociarem a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso 
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados 
pela Pregoeira, enfim,  praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados no item 6.1.1.1 a 6.1.1.5 que comprove os poderes do 
mandante para a outorga; 
6.1.3. Tratando-se de envio de envelopes sem representante:  
6.1.3.1. Em caso de Envelopes enviados via Correios ou protocolados na Prefeitura, apresentar 
normalmente os documentos enumerados nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.2 fora dos envelopes de proposta e 
habilitação, sob pena de não credenciamento da empresa.  
6.2. A LICITANTE deverá apresentar, também, no ato do credenciamento, a Declaração de pleno  
atendimento aos requisitos de habilitação,conforme exigido no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02 
(Modelo Anexo I).  
6.3. O representante legal ou o procurador deverão apresentar cópia  do documento oficial de  
identificação que contenha foto. 
6.4. Será admitido apenas 01 (um) representante par a cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar uma credenciada.  
6.5.  A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira.  
6.6. Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser apresentados em 
original, por  qualquer  processo  de   cópia autenticada por tabelião de notas, ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio, exceção para os emitidos 
via Internet.  
6.7. Não serão aceitos documentos enviados por fax, protocolos ou por qualquer tipo de correio 
eletrônico.  
6.8.  A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento nos termos definidos no item 6.1 
e respectivos subitens ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão, 
ficará impossibilitada de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente será 
aproveitada a sua proposta escrita, sendo-lhe resguardado o direito de assistir à sessão pública.  
6.9.  Os documentos acima referidos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
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7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS. 

7.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme Anexo I) e a Declaração 
de ME ou EPP ou MEI ou Equiparada (conforme Anexo III) deverão ser apresentadas fora dos Envelopes 
n° 01 (Proposta) e n° 02 (Habilitação).  
7.2. A declaração de Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual-
MEI ou Equiparada visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 147/14, que 
deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos 
Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 (Habilitação), acompanhada de documento que comprove a condição 
da empresa.  
7.2.1. As Licitantes que se enquadram como Microempresa ou empresa de Pequeno Porte, nos termos da 
Lei Complementar 123/2006, caso desejem obter tais benefícios deverão comprovar essa condição 
mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o Art. 8º 
da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, com data de expedição 
não superior a 90 (noventa) dias da data marcada para a abertura das propostas. 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
8.1. As licitantes deverão entregar à Pregoeira dois envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, na 
sessão pública de abertura do certame, com os seguintes dizeres na parte externa e frontal: 

ENVELOPE 01: “PROPOSTA DE PREÇOS” 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL-

ES 
PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 

(Razão Social da Proponente e CNPJ) 

 ENVELOPE 02: “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE MIMOSO DO SUL-

ES 
PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 

(Razão Social da Proponente e CNPJ) 
 

9. DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS” (ENVELOPE 01) 
9.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da 
proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em 
todas as folhas pelo representante legal do proponente, observando o disposto no Anexo IV, e contendo 
os seguintes dados: 
a) razão social, numero do CNPJ,  endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) da 
empresa proponente; 
b) numero do processo (Processo nº  2205/2020) e do Pregão Presencial (Pregão Presencial Fms Srp nº 
007/2020); 
c) preço em moeda corrente nacional, preços unitário total em algarismo e o preço global da proposta 
em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No 
preço proposto deverão estar incluídos, alem do lucro, todos os custos, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, 
inclusive frete, quando o caso; não sendo permitido nenhum tipo de acréscimo ao preço proposto; 
d) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da 
mesma; 
e) indicação do número da conta corrente, do banco e da agência onde mantém movimentação 
financeira; 
9.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 
disposições  deste  Edital,  que   sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, bem como  
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aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou 
acima do valor de referência. 
9.3. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens 
baseados nas ofertas das demais proponentes. 
9.4. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens 
baseados nas ofertas das demais proponentes. 
9.5. O licitante não poderá apresentar mais de uma proposta. 
9.6. Não será aceita proposta que contenha rasuras e/ou emendas. 
 

10. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” (ENVELOPE 02) 
10.1. TODAS AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 02, as seguintes 
declarações: 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do artigo 32, § 
2º, da Lei 8.666/93, conforme o modelo abaixo: 

DECLARAÇÃO 
(Razão Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº ....................... , sediada na (endereço completo), declara, 
sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no PREGÃO 
PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Mimoso do Sul-
ES, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

Mimoso do Sul – ES, ___ de ______________ de 2020. 
 

______________________________________________ 
(nome e assinatura do declarante) 

(número da cédula de identidade do declarante) 
 

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
b) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIII, do artigo 7°, da 
Constituição Federal, na forma do art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, conforme o modelo abaixo: 

DECLARAÇÃO 
(Razão Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº ........................, sediada na (endereço 
completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7°, da 
Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, que 
não tem, em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, bem como em qualquer trabalho,  menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos. 

Mimoso do Sul – ES, ___ de ______________ de 2020. 
 

______________________________________________ 
(nome e assinatura do declarante) 

(número da cédula de identidade do declarante) 
 

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
c) Declaração da própria empresa que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da 
contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, 
inciso III, da Lei 8.666/93, conforme modelo abaixo: 
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DECLARAÇÃO 

(Razão Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº......................... , sediada na (endereço 
completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9°, da Lei n° 
8.666/93, que não tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo 
funções de gerência, administração ou tomada de decisão. 

Mimoso do Sul – ES, ___ de ______________ de 2020. 
 

________________________________________________ 
(nome e assinatura do declarante) 

(número da cédula de identidade do declarante) 
 

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
10.2. AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS RELACIONADOS ABAIXO: 
10.2.1. RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
II. Certificado do MEI, Conforme Lei Complementar 147/14; 
IiI. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alterações (ou 
última alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 
IV. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
V. 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. 
10.2.1.1. Os documentos relacionados nos incisos "I" a "V", deste subitem não precisarão constar do 
envelope “documentos de habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão. 
 
10.2.2. RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ) regular; 
II. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida pela 
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, válida da na data de realização desta licitação. A comprovação da prova de 
regularidade junto à Fazenda Pública Nacional não será exigida para habilitação e efetivação da 
contratação durante o período de estado de calamidade pública nacional decorrente do novo coronavírus, 
posteriormente a Administração exigirá apresentação da referida comprovação; 
III. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do 
domicílio tributário da licitante, válida da na data de realização desta licitação;  
IV. Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal, válida da na data de realização desta licitação;  
V. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF, válida da 
na data de realização desta licitação; 
VI. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, válida na data de realização desta licitação. 
 
 
 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

7 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Espírito Santo, 94, Centro, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000     -      Tel: (28) 3555.1652     

    CNPJ nº 10.551.277/0001-66    – www.mimosodosul.es.gov.br 
 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 

 
10.2.3. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
I.  Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. 
Ia) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de 
emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da 
licitação. 
Ib) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 
apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença homologatória do plano de recuperação 
judicial, além do cumprimento dos demais requisitos de habilitação constantes neste Edital. 
 
10.2.4. RELATIVA À OUTRAS DOCUMENTAÇÕES: 
I.  Alvará Sanitário, válido da na data de realização desta licitação; 
II.  Alvará de  Funcionamento, válido na data de realização desta licitação. 
10.3. Como condição prévia ao   exame   da   documentação  de habilitação do licitante, a Pregoeira, 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente, quanto à existência 
de sansão que impeça a participação no certame ou futura contratação, mediante a consulta no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas- CEIS, mantido pela Controladoria  Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
10.4. Os documentos exigidos neste PREGÃO deverão ser apresentados em original ou  fotocópia. Em 
caso de apresentação sob a forma de fotocópia simples, a sua aceitação ficará condicionada à 
apresentação do respectivo original, para que a Pregoeira ou Equipe de Apoio possam fazer a devida 
autenticação. 
10.5. Os documentos obtidos via INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
repográfica simples. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de autenticidade através de consulta 
realizada no site correspondente pela Pregoeira ou Equipe de Apoio. 
10.6. Toda a documentação apresentada deverá estar em vigência. 
10.7. A falta de quaisquer documentos aqui exigidos, a apresentação de documentos vencidos ou sua 
apresentação em desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante. 
10.8. Toda a documentação deverá ser apresentada em nome do estabelecimento licitante, ou seja, se 
matriz, documentos da matriz, se filial, documentos da filial, salvo aqueles que somente são emitidos em 
nome da matriz. 
10.9. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente 
serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 90 (noventa) dias anteriores à 
data fixada para o recebimento dos envelopes. 
10.10. Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, 
precedidos por um índice correspondente. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras,   
emendas   ou    entrelinhas,    dentro   do   prazo     de validade, e encerrados em envelope devidamente 
lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do 
índice de que trata este item, não inabilitará o licitante.  
 

11. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
11.1. Concluída a fase de credenciamento, conforme Item 6 deste, a Pregoeira não mais aceitará 
participação de novas proponentes, dando-se início à abertura da sessão com o recebimento dos 
envelopes. 
11.2. Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, a Pregoeira fará divulgação verbal das 
interessadas, dando-se início ao recebimento dos envelopes 01 - “Proposta de Preços” e 02 - 
“Documentos de Habilitação”, sendo que as proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a 
sessão do Pregão. 
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11.3. A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências e/ou interrupções que se 
fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da sessão no dia e horário 
subsequente determinado na sessão pela Pregoeira. 
 

12. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
12.1. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita conferência de sua conformidade 
com as exigências do Edital e posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes. 
12.2. Cumprido o subitem 12.1, serão desclassificadas as propostas que: 
a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos, bem como a qualquer 
dispositivo legal vigente; 
b) omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
c) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua 
viabilidade através de documentação, comprovando que os custos são coerentes com os de mercado; 
d) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital; 
e) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou oferta de vantagem baseada na 
proposta das demais licitantes. 
12.3. Para fins de classificação das propostas, será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM. 
12.4. A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço e aquelas que tenham valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço para participarem 
dos lances verbais. 
12.5. Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem 12.4, serão 
classificadas as propostas subsequentes que apresentarem o menor preço, até o máximo de 03 (três), já 
incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. 
12.6. Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme 
subitem 12.5, a ordem de classificação para esses lances será definida através de sorteio, 
independentemente do número de licitantes. 
12.7. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital, as 
classificadas se recusarem a dar lances e consequentemente persistindo a igualdade de preços será 
adotado como critério de desempate o sorteio, nos termos do artigo 45, §2º, da Lei 8.666/93. 
 

13. DOS LANCES VERBAIS 
13.1. Às licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, sempre de valores distintos e decrescentes em relação à de menor preço, iniciando-
se pelo autor da proposta de maior valor, observado o subitem 13.4. 
13.2. No intuito de dar celeridade aos lances, evitando-se dispêndio de tempo e diálogo protelatório na 
sessão, todos os representantes serão convidados a permanecer no recinto da sessão com seus 
aparelhos celulares desligados, podendo utilizá-los, a critério da Pregoeira, somente em caso de contatar 
com a empresa a qual representa, obedecido o subitem 13.3  deste Edital. 
13.3. O tempo para apresentação de lances será de 03 (três) minutos, quando não cumprido considerar-
se-á, para fim de julgamento, o lance anterior, resultando, desta forma, na desistência de ofertar novo 
lance. 
13.4. A desistência em apresentar lance verbal implicará exclusão da licitante  da  etapa  de  lances  
verbais  e  manutenção  do  último  valor apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
13.5. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a 
sequência dos lances seguintes. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

9 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Espírito Santo, 94, Centro, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000     -      Tel: (28) 3555.1652     

    CNPJ nº 10.551.277/0001-66    – www.mimosodosul.es.gov.br 
 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 

 
13.6. A Pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação da oferta de lances verbais, na 
forma do subitem 13.4, caso a proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de 
classificação. 
13.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades cabíveis. 
13.8. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá declarar vencedora e 
adjudicar a proposta ou encaminhar para decisão superior. 
13.9. Caso haja apenas uma proposta válida, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido melhor preço. 
13.10. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva. 
 

14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
14.1. No critério de julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido 
classificada, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o MENOR PREÇO POR 
ITEM. 
14.2. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
14.3. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 02, contendo a documentação 
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, nos 
termos da Lei 10.520/2002. 
14.4. Constatado o atendimento pleno das exigências habilitatórias, será adjudicada à proponente 
vencedora o objeto deste Edital pela Pregoeira. 
14.5. Se a proposta não for aceita ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará as subsequentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração e declaração daquela que preencha plenamente os requisitos do edital. 
14.6. Após declarada a licitante vencedora, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente 
para obtenção de melhor preço. 
14.7. Da sessão, lavrar-se-á ata circunstancial, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, 
devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio e, as licitantes presentes que 
desejarem fazê-la. 
 

15. DOS RECURSOS 
15.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante, de imediato e motivadamente, poderá manifestar a 
intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 
03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo 
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo. A falta de manifestação, na sessão, 
importará decadência do direito de recurso. 
15.2. O recurso deverá ser dirigido à Pregoeira Oficial do Município de Mimoso do Sul-ES. 
15.3. A licitante poderá também apresentar as razões de recurso no ato do Pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar 
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista 
imediata do processo. 
15.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo apenas para o item sob recurso. 
15.5. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso devidamente informado à 
consideração do Prefeito Municipal, o qual proferirá no prazo de 03 (três) dias úteis, decisão definitiva 
antes da homologação do procedimento. 
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15.6. O acolhimento do recurso pela Pregoeira ou pelo Prefeito Municipal importará invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
15.7. Acatado(s) o(s) recurso(s) pela Pregoeira, não será procedida a adjudicação do objeto à possível 
proponente vencedora. 
15.8. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto à licitante vencedora. 
15.9. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às interessadas, através 
de comunicação por escrito, via fax ou correio eletrônico (e-mail). 
15.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento Municipal de 
Licitações  e Contratos deste Município. 
 

16. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
16.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o 
fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes,  apontando de 
forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo, cabendo a Pregoeira 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas. 
16.1.1. Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações ao edital, deverão ser encaminhados 
por escrito, devidamente instruídas contendo (assinatura, endereço, razão social e telefone para contato, 
se possível, e-mail), bem como protocoladas na Seção do Protocolo Geral da Prefeitura Municipal  de  
Mimoso  do  Sul, localizada  no  edifício-sede da Prefeitura Municipal, à Praça Cel. Paiva Gonçalves nº 50, 
centro, 1º Pavimento, Mimoso do Sul-ES, no prazo de até 02 (dias) dias úteis, antes da data fixada para 
recebimento das propostas, no horário de atendimento, de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e de  
12h às 16h. 
16.2. Acolhida a impugnação contra o Edital que implique em alteração do mesmo, capaz de afetar a 
formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame, quando será 
novamente publicado pelos mesmos meios inicialmente divulgados. 
16.3. A impugnação deverá ser dirigida à Pregoeira na Seção do Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de Mimoso do Sul. 
16.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste pregão até o 
trânsito em julgado pertinente à decisão. 
16.5. Em qualquer ocasião antecedente à data de entrega das propostas, a Pregoeira poderá, por 
iniciativa própria ou em consequência de manifestação ou solicitação de esclarecimento das licitantes, 
realizar modificações nos termos do Edital que não influenciem na elaboração das propostas de preços. 
Estas modificações serão feitas mediante a emissão de errata. 
 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
17.1. As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas 
ao tempo da ordem de emissão de fornecimento. 
17.2. Estima-se o valor total máximo desta licitação em R$ 14.226,00 (Quatorze mil, duzentos e vinte e 
seis reais). 
 

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
18.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada, por intermédio da Ata de Registro de 
Preços, cuja minuta constitui anexo do presente ato convocatório, conforme (Anexo V) do edital. 
18.2 Homologado o resultado da licitação e respeitada a ordem de classificação, será formalizada a Ata 
de Registro de Preços. 
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18.3. Homologada a licitação o Fundo Municipal de Saúde do  Município de Mimoso do Sul-ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação convocará a Proponente vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
assinar a Ata de Registro de Preços, podendo este prazo ser prorrogado, a critério do Fundo Municipal de 
Saúde, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado. 
18.4. Salvo motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul-ES, através da 
Pregoeira Oficial, o licitante decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 
n° 10.520/2002, se não comparecer ao local, na data e horário designados para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços. 
18.5. Ao critério do Fundo Municipal de Saúde, a Ata de Registro de Preços poderá ser encaminhada à 
empresa vencedora através de serviço postal,  correio-eletrônico, ou outro meio disponível, devendo a 
empresa vencedora atestar seu recebimento no mesmo prazo indicado na cláusula 18.3. 
18.6. Firmada a Ata de Registro de Preços entre o licitante vencedor e  o Fundo Municipal de Saúde de 
Mimoso do Sul-ES, seus signatários passarão a denominar-se: compromissário fornecedor/contratada e 
compromitente comprador/contratante, respectivamente. 
18.7. A Ata poderá ser firmada por representante legal, diretor ou sócio da empresa, devidamente 
munido, respectivamente, de procuração ou contrato social e cédula de identificação do(s) licitante(s) 
vencedor(es). 
18.8. Ao firmar a Ata, o fornecedor, quando solicitado pelo compromitente comprador, obriga-se a 
fornecer o objeto licitado a ele adjudicado. 
18.9. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da 
data de sua assinatura. 
18.10. É facultada  ao Fundo Municipal de Saúde a realização de visita ao estabelecimento da empresa 
vencedora, antes da adjudicação e/ou homologação. 
 

19. DA EMISSÃO DAS REQUISIÇÕES E DO PRAZO DE ATENDIMENTO 
19.1. O Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul-ES, através do ordenador da despesa, respeitada a 
ordem de registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidas as solicitações, quando 
necessário. 
19.2. O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços 
estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 
19.3. Quando comprovada a hipótese acima descrita, o Fundo Municipal de Saúde convocará, obedecida 
a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP. 
19.4. O fornecedor  deverá registrar a solicitação de fornecimento no prazo mínimo de 3 (três)  horas, a 
contar do pedido realizado pelo Departamento Municipal Compras ou por servidor delegado para esta 
finalidade, que poderá ser feito por  e-mail ou documento físico. 
19.4.1. O fornecimento poderá ser solicitado em dias úteis, finais de semana ou feriados. 
18.5. Ao critério do Fundo Municipal de Saúde e unidade requisitante, a cópia da nota de empenho 
poderá ser enviada à(s) empresa(s) vencedora(s), via fax ou e-mail, por servidor responsável, de cada 
unidade requisitante dos produtos. 
19.6 Quando do recebimento da cópia da nota de empenho, mencionada no subitem anterior, a empresa 
deverá, imediatamente, confirmar o recebimento desse documento, via fax ou e-mail à unidade 
requisitante. 
19.7. A recusa injustificada da licitante adjudicatária em receber a nota de empenho, no prazo imediato 
de sua ciência, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis. 
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20. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

20.1. A fiscalização e o gerenciamento da contratação decorrente deste edital, caberão ao contratante,  
que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.  
20.2. Para fiscalização do fornecimento do objeto licitado junto ao fornecedor será (ao) designado (s) 
servidor (es) do contratante, o (s) qual (is) será (ao) formalmente nomeado (s)s para esse fim. 
20.3. Competirá ao (s) responsável (is) pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos produtos, 
inclusive observância às   quantidades   mínimas e  máximas   a   serem    adquiridas, rejeitar   os    
produtos em desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no 
decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 
8.666/93. 
20.4. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 
omisso ou duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde 
que não acarrete ônus para o Fundo Municipal de Saúde ou modificação na contratação. 
20.5. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do contratante  deverão ser solicitadas 
formalmente pela contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo 
hábil para a adoção de medidas convenientes. 
20.6. A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 
controle  a  serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 
necessários ao cumprimento do objeto da presente licitação. 
20.7. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e   
exclusiva   do   fornecedor ,   no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações 
próximas e remotas perante o Fundo Municipal de Saúde ou perante terceiros, do mesmo modo que a 
ocorrência de irregularidade decorrente da execução contratual não implica em co-responsabilidade do 
Fundo Municipal de Saúde  ou de seus prepostos, devendo ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das 
penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas 
em suas atividades. 
 

21. DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO PRODUTO 
21.1. A contratada deverá fornecer o produto solicitado, em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos do Anexo II,  e da 
Minuta da Ata de Registro de Preços, do edital. 
21.1.1. O local da entrega do objeto licitado será indicado na autorização de fornecimento emitida pelo 
Departamento Municipal de Compras, não excedendo os limites da sede do município de Mimoso do sul. 
21.2. O fornecimento do produto dar-se-á no prazo mínimo de 3 (três) horas, a contar do pedido 
realizado pelo Departamento Municipal de Compras ou por servidor delegado para esta finalidade, que 
poderá ser feito por e-mail ou documento físico. 
21.2.1. O fornecimento poderá ser solicitado em dias úteis, finais de semana ou feriados, 
21.3. O fornecedor deverá se responsabilizar pela qualidade do produto ofertado, não podendo 
apresentar deficiências técnicas, assim como pela  adequação do mesmo às exigências constantes do 
Termo de Referência – Anexo II do edital. 
21.4. O produto deverá estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal. 
21.5. O produto fornecido fora das especificações previstas no edital deverá ser substituído no prazo 
máximo de 2 (duas) horas, no mesmo local da entrega. 
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21.6. O fornecedor, deverá fornecer o produto especificado no termo de referência,  do edital, com a 
disponibilização de materiais e utensílios que se fizerem necessários à execução do objeto, bem como, 
pessoal devidamente qualificado, com capacidade para atender as quantidades informadas na planilha de 
quantitativo, visando atender as necessidades da contratante com maior rapidez. 
21.7. A aquisição do produto, objeto desta licitação, será realizada de forma fracionada, de acordo com a 
necessidade do contratante, e será solicitada, por servidores previamente autorizados através de Ordem 
de Fornecimento, acompanhada da Nota de Empenho.  
21.8. O contratante rejeitará  no todo ou em parte, o fornecimento do produto realizado em desacordo 
com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital. 
21.9. O contratante indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados. 
21.10. O Fundo Municipal de Saúde  reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do 
objeto licitado pelo fornecedor, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências da Ata de Registro de 
Preços, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação. 
 

22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
22.1. Pelo fornecimento do objeto licitado, quando devidamente solicitado, e entregue, pagará à 
contratada  o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo. 
22.2. A contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto licitado, sem 
rasuras, fazendo constar na mesma, o numero da Ata de Registro de Preços que deu origem a compra, o 
número de sua conta bancária, o nome do Banco e respectiva agência. 
22.3. É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota 
Fiscal/Fatura perante a unidade ordenadora da despesa, para conferência e aprovação do recebimento 
definitivo do objeto licitado. 
22.4. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto licitado e comprovada 
a manutenção das exigências contratuais, as notas fiscais  serão encaminhadas à 
contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do 
atesto de conformidade da nota fiscal. 
22.5. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta 
corrente indicada pela mesma, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o 
qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 
22.6. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no 
subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
22.7. Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante da sua 
regularidade fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). 
 

23. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
23.1. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de 
Preços, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 
23.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei nº  8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no 
mercado sofrerem redução. 
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23.2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93, o Fundo Municipal de Saúde, se julgar conveniente, poderá  optar  por  cancelar a  Ata de 
Registro de Preços  e  iniciar outro processo licitatório. 
23.3. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular ao Fundo Municipal de Saúde 
requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. 
23.4. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta e do 
momento do pedido da revisão. 
23.5. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre 
a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o 
aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 
23.6. O Fundo Municipal de Saúde, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá à 
revisão dos valores pactuados. 
23.7. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e 
definido o novo preço máximo a ser pago pelo Fundo Municipal de Saúde, os fornecedores registrados 
serão convocados pelo Fundo Municipal de Saúde  para alteração, por aditamento, dos valores 
registrados na Ata de Registro de Preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas 
especificações indicadas na Proposta. 
23.8. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial do Município. 
23.9. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o contratante, ao 
seu critério poderá cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços. 
23.10. O contratante poderá desde que seja conveniente aos interesses do Fundo Municipal de Saúde, 
cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária tenha 
direito a interpor recursos, ou a indenizações. 
 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
24.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 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 o Fundo Municipal de Saúde pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e na ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS e das demais cominações legais. 
24.2. O Fundo Municipal de Saúde poderá ainda, garantida a prévia defesa da contratada, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções: 
I. Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis; 
II. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre 
o valor da contratação em atraso; 
III. Multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto 
contratado, calculada sobre o valor remanescente do contrato; 
IV. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou 
obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação 
em descumprimento, contada da comunicação do contratante (via internet, fax, correio ou outro), até 
cessar a inadimplência;  
V. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Fundo Municipal de 
Saúde  de Mimoso do Sul-ES, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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VI. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Fundo Municipal de Saúde  enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 
Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
VII. Após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, o Fundo Municipal de Saúde terá direito de recusar a 
execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária 
a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto contratado, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento; 
VIII. A inadimplência da contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado no inciso 
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse do contratante e a conclusão dos procedimentos 
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a 
aplicação das penalidades cabíveis; 
IX. Ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, o contratante poderá contratar o remanescente mediante 
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de 
classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela contratada, ou adotar outra medida legal 
para prestação dos serviços ora contratados; 
X. Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem 
compensadas pelo Departamento Financeiro do Contratante, por ocasião do pagamento dos valores 
devidos, nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); 
XI. Na impossibilidade de compensação, nos termos do inciso anterior ou, inexistindo pagamento 
vincendo a ser realizado pelo  contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a 
compensação de valores, a contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância 
remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, 
pela contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo 
das demais sanções legais cabíveis; 
XII. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração; 
XIII. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor 
da contratação; 
XIV. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito; 
XV. A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente; 
XVI. As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e 
nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
alterações; 
XVII. As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação 
endereçada à contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior 
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei. 
 

25. DA REVOGAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 
25.1. O fornecedor poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata de Registro de Preços, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
25.2. A revogação do seu registro poderá ser: 
25.2.1. A pedido do próprio fornecedor, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 
da ARP, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
25.2.2. Por iniciativa do órgão gerenciador, quando: 
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado: 
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b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 
c) por razões de interesse público  devidamente motivadas e justificadas; 
d) o fornecedor  não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes.  
25.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o órgão gerenciador fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro. 
 

26. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
26.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro 
de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização do Fundo 
Municipal de Saúde do Município de Mimoso do Sul. 
26.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o Fundo Municipal de Saúde  do município 
de Mimoso do Sul-ES e órgãos participantes. 
26.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, na totalidade, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o município de Mimoso 
do Sul-ES e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, 
conforme o disposto Decreto Municipal nº 058/2020. 
26.4. O processo de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do  Fundo 
Municipal de Saúde do Município de Mimoso do Sul, que, somente autorizará adesões que obedeçam os 
seguintes requisitos: 
a) que exista disponibilidade do item solicitado; 
b) que instrua o pedido através de ofício, com as informações necessárias de acordo com a legislação 
vigente; 
26.5. Para instrução do pedido de que trata a alínea “b”, além das exigências constantes para o processo 
de autorização de adesão deverá ainda, conter as seguintes informações: 
a) número da ata e seu objeto; 
b) quantidade contratada; 
c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitado; 
d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão à Ata de Registro de Preços, para 
possíveis contatos; 
e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata; 
f) carta de concordância do fornecedor; 
g) justificativa da vantajosidade. 
26.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Ata de Registro de Preços, somente 
após parecer jurídico favorável a adesão, o Fundo Municipal de Saúde  autorizará o pedido de adesão. 
26.7. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador,  por meio do Departamento de 
Compras através do e-mail compras@mimosodosul.es.gov.br ou pelo endereço Praça Cel. Paiva 
Gonçalves nº 50, Centro, telefones: (28) 3555-1333/3555-4592. 
 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
27.1. É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência  destinada  a  esclarecer  ou   complementar   a   instrução   do processo,   vedada  à  inclusão   
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posterior  de  documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública, nos termos do § 
3º, do Artigo 43, da Lei Federal n° 8.666/93. 
27.2. Fica assegurado ao Fundo Municipal de Saúde do município de Mimoso do Sul-ES, mediante 
justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo, e no interesse do Fundo Municipal de Saúde, 
revogar a presente licitação no todo ou em parte. 
27.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
27.4. Após a finalização da fase de lances não caberá desistência da proposta. 
27.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado. 
27.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, salvo disposição em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
úteis de expediente da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/ES.  
27.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente Pregão. 
27.8. A reunião de abertura da presente licitação poderá ser adiada ou transferida para outra data, 
mediante prévio aviso. 
27.9. No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
27.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse do Fundo Municipal de Saúde, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
27.11. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação da proposta. 
27.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará afastamento da licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
27.13. Exigências formais não essenciais, são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade  
no  procedimento, em  termos  processuais, bem como, não importem em vantagem a um ou mais 
licitantes em detrimento das demais. 
27.14. O fornecedor é obrigado a aceitar, nas mesmas condições da licitação, acréscimos ou supressões 
devidamente justificadas, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65, Lei nº 8.666/93. 
27.15. O Fundo Municipal de Saúde poderá, até a assinatura da ata ou recebimento da Nota de 
Empenho,     inabilitar    licitante, por     despacho    fundamentado, sem    direito    a    indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as 
qualificações técnica e econômico-financeira   e  a  regularidade  fiscal  da  licitante.  Neste  caso, a  
Pregoeira  convocará  as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão 
para negociar diretamente com a proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope 
“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, 
podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da 
licitação. 
27.16. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
27.17. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou 
contrariar qualquer de seus dispositivos e Anexos, a Pregoeira considerará a proponente inabilitada, em 
qualquer fase do processo. 
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27.18. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo 
licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia, mediante o pagamento dos emolumentos 
devidos, conforme artigo 63, da Lei 8.666/1993. 
27.19. Os termos dispostos neste edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos demais 
anexos completam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. 
Dessa forma, todos os anexos integram o edital, como se nele transcrito fosse, valendo suas condições e 
estipulações como normas para o procedimento e para a execução do objeto contratual.  
27.20. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo até a data da realização da 
sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
27.21. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, à Pregoeira, no Departamento de Licitações e 
Contratos, com endereço na Praça Cel. Paiva Gonçalves, 50, 1º Pavimento, Sala 12, centro, Mimoso do 
Sul-ES. 
27.22. O Fundo Municipal de Saúde, através de servidor (a) designado (a) por Portaria, é o  (a) 
responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços resultante dessa licitação. 
27.23. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Procuradoria Geral do Município. 
27.24. A publicidade de atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação, será efetuada mediante 
publicação no Diário oficial do Município e no site www.mimosodosul.es.gov.br, e comunicado via fax aos 
interessados, quando for o caso. 
27.25. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Edital do objeto vinculado a este 
Pregão Presencial, as empresas  licitantes devem se subordinar ao foro da Justiça Comum, do Foro da 
Comarca de Mimoso do Sul-ES, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 
 

28. DOS ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
28.1. Constitui parte integrante deste Edital: 
28.1.1. Anexo I – Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (modelo sugerido); 
28.1.2. Anexo II – Termo de Referência; 
28.1.3. Anexo III – Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada (modelo 
sugerido); 
28.1.4. Anexo IV – Proposta Comercial (modelo); 
28.1.5. Anexo V – Minuta Ata de Registro de Preços; 
28.1.6. Anexo VI – Minuta do Contrato; 
28.1.7. Anexo VII – Procuração (modelo). 
 
 

Mimoso do Sul-ES, 14 de Outubro de 2020. 
 
 
 

ALMIRA XAVIER DA SILVA 
Pregoeira  
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ANEXO I -  DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (MODELO SUGERIDO). 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 
 
 

Declaro que a empresa _____________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ____________________________________________________________, cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação acima referenciado, conforme o 
teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

 
 

_________________________________, ____/____/____ 
Local, data 

 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES 01 E 02. 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
1. DO OBJETO: 
1.1. O presente Termo de Referência tem como finalidade promover o registro de preços, para futura e 
eventual contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas, tipo “marmitex”, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,  conforme especificações, quantidades e 
preços estimados contidos nos quadro sinóptico abaixo: 
ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÃO DO 

PRODUTO 
UND QTD 

MÍNIMA 
QTD 

MÁXIMA 
VLR 

UNITÁRIO  
VLR TOTAL  

1 Marmita nº 8 Marmita nº 08, contendo: 
arroz branco, feijão preto, farofa 
de ovo, macarrão espaguete, 
batata frita, salada (alface, 
tomate), carne de frango (coxa 
ou sobrecoxa),  com refrigerante 
extrato de cola ou guaraná 
acondicionado em embalagem 
de 350ml (lata), acompanhado 
de talheres descartáveis (garfo e 
faca). 

und 250 300 15,36 4.608,00 

2 Marmita nº 8 Marmita nº 08, contendo: 
arroz branco, feijão preto, farofa 
de ovo, macarrão espaguete, 
batata frita, salada (alface, 
tomate), carne de boi (bife de 
alcatra),  com refrigerante 
extrato de cola ou guaraná 
acondicionado em embalagem 
de 350ml (lata), acompanhado 
de talheres descartáveis (garfo e 
faca). 

und 250 300 15,93 4.779,00 

3 Marmita nº 8 Marmita nº 08, contendo: 
arroz branco, feijão preto, farofa 
de ovo, macarrão espaguete, 
batata frita, salada (alface, 
tomate), carne de porco (pernil 
assado),  com refrigerante 
extrato de cola ou guaraná 
acondicionado em embalagem 
de 350ml (lata), acompanhado 
de talheres descartáveis (garfo e 
faca). 

und 250 300 16,13 4.839,00 

 
2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1.  Justifica-se a realização deste certame face a necessidade de fornecimento de alimentação 
diretamente no local de trabalho, para atender aos servidores municipais engajados nas campanhas de 
vacinação a serem promovidas pelo municipio de Mimoso do Sul, bem como para atendimento aos 
profissionais que estão nas ações de enfrentamento e prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19), que eventualmente não podem deslocar-se para suas residências durante o horário de 
almoço  
 
3. DA VIGÊNCIA: 
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência durante um período de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura. 
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3.1.1. Após cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata de Registro de Preços será considerada o 
documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contratação nas 
condições estabelecidas. 
 
4. DA FORMA DE AQUISIÇÃO: 
4.1. As aquisições de fornecimentos decorrentes do Registro de Preços serão feitas de acordo com a 
necessidade e conveniência do órgão requisitante, através da Unidade Administrativa  mediante a 
emissão de requisição de fornecimento, acompanhada da nota de empenho. 
4.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas, podendo o 
órgão requisitante   promover  a   aquisição  de  acordo  com  suas  necessidades,  obedecida à 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência, em igualdade de 
condições. 
 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES: 
5.1. As especificações, quantitativos e preços médios de mercados estão descritas no Anexo III, do 
edital. 
5.2. As quantidades constantes deste Termode Referência, são estimativas, não obrigando  o órgão 
requisitante pela contratação de sua totalidade. 
 
6. DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO PRODUTO: 
6.1. A contratada deverá fornecer o produto solicitado, em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, Termo de Referência,  e da Minuta 
da Ata de Registro de Preços. 
6.1.1. O local da entrega do objeto licitado será indicado na autorização de fornecimento emitida pelo 
Departamento Municipal de Compras, não excedendo os limites da sede do município de Mimoso do Sul. 
6.2. O fornecimento do produto dar-se-á no prazo mínimo de 3 (três) horas, a contar do pedido realizado 
pelo Departamento Municipal de Compras ou por servidor delegado para esta finalidade, que poderá ser 
feito por e-mail ou documento físico. 
6.2.1. O fornecimento poderá ser solicitado em dias úteis, finais de semana ou feriados, 
6.3. A  contratada deverá se responsabilizar pela qualidade do produto ofertado, não podendo apresentar 
deficiências técnicas, assim como pela  adequação do mesmo às exigências constantes deste Termo de 
Referência. 
6.4. O produto deverá estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal. 
6.5. O produto fornecido fora das especificações previstas no edital deverá ser substituído no prazo 
máximo de 2 (duas) horas, no mesmo local da entrega. 
6.6. A  contratada deverá fornecer o produto especificado neste Termo de Referência, com a 
disponibilização de materiais e utensílios que se fizerem necessários à execução do objeto, bem como, 
pessoal devidamente qualificado, com capacidade para atender as quantidades informadas na planilha de 
quantitativo, visando atender as necessidades do contratante com maior rapidez. 
6.7. A aquisição do produto, objeto desta licitação, será realizada de forma fracionada, de acordo com a 
necessidade do contratante, e será solicitada, por servidores previamente autorizados através de Ordem 
de Fornecimento, acompanhada da Nota de Empenho.  
6.8. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento do produto realizado em desacordo 
com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital. 
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6.9. O contratante indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados. 
6.10. O Fundo Municipal de Saúde  reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do 
objeto licitado pelo fornecedor registrado, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências da Ata de 
Registro de Preços, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
7.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto licitado, 
devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, 
embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas 
necessárias ao perfeito fornecimento do objeto licitado pelo fornecedor registrado. 
7.2. Após a homologação da licitação, assinar a Ata de Registro de Preços, relativo ao objeto adjudicado. 
7.3. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, responsabilizando-se com exclusividade por todas as 
despesas relativas ao fornecimento, de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no 
edital desta licitação. 
7.4. Registrar a solicitação de fornecimento no prazo mínimo de 3 (três) horas, a contar do pedido 
realizado pelo Departamento Municipal de Compras ou por servidor delegado para esta finalidade, que 
poderá ser feito por e-mail ou documento físico. 
7.4.1. O fornecimento poderá ser solicitado em dias úteis, finais de semana ou feriados. 
7.5.  Proceder o fornecimento com os deveres e garantias constantes no edital desta licitação. 
7.6. Comunicar ao contratante, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que 
impossibilite o seu cumprimento. 
7.7. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado do objeto licitado, assumindo a responsabilidade pelos 
encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação. 
7.8. Garantir a qualidade do objeto licitado comprometendo-se a substituí-los,  no prazo máximo de 2 
(duas) horas no mesmo local da entrega. 
7.9. No ato do fornecimento do objeto licitado será analisado em sua totalidade, sendo que aquele(s) que 
não satisfazer(em) a especificação exigida ser(ão) devolvido(s), ao fornecedor. 
7.10. Satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no edital desta licitação. 
7.11. Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação exigidas no 
Edital. 
7.12. Comunicar ao contratante qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços. 
7.13. Atender aos chamados do contratante visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na 
execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 
7.14. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a 
expressa concordância do contratante. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o 
consentimento prévio do contratante, o qual, caso haja, será dado por escrito. 
7.15. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em 
vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto licitado. 
7.16. Retirar as requisições solicitadas referentes ao objeto  licitado no município de Mimoso do Sul – ES, 
nos prazos e locais designados no edital. 
7.17. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio do 
contratante ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, culposa ou dolosa, procedendo 
imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 
7.18. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, que 
deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente. 
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7.19. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao Fundo Municipal 
de Saúde ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento do objeto desta 
licitação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização realizada pelo setor 
competente. 
7.20. Credenciar junto ao Fundo Municipal de Saúde do município de Mimoso do Sul – ES funcionário(s) 
que atenderá(ão) às solicitações dos produtos contratados, disponibilizando ao setor competente, 
telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para atender às requisições. 
7.21. Cumprir todas as demais obrigações impostas no edital e seus anexos. 
 
8. QUANTIDADES MÍNIMAS  E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS: 
8.1. Para o Registro de Preços do presente objeto, o Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul – ES 
está prevendo o estabelecimento de quantidades mínimas e máximas a serem adquiridas conforme o 
contido neste Termo de Referência. 
 
9. QUANTIDADES DE UNIDADES A SEREM COTADAS: 
9.1. Os licitantes devem ofertar proposta para toda a quantidade constante do item especificado neste 
Termo de Referência. 
 
10. DA GESTÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
10.1. Caberá ao Fundo Municipal de Saúde, através do Departamento de Compras, a gestão dos preços 
registrados, verificada a adequação destes aos praticados pelo mercado e às necessidades demandadas 
pelo Fundo Municipal de Saúde. 
 
11. DO PAGAMENTO: 
11.1. Pelo fornecimento do objeto licitado, quando devidamente solicitado, e entregue, pagará à 
contratada o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo. 
11.2. A contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos produtos fornecidos, 
sem rasuras, fazendo constar na mesma, o numero da Ata de Registro de Preços que deu origem a 
compra, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e respectiva agência. 
11.3. É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota 
Fiscal/Fatura perante a unidade ordenadora da despesa, para conferência e aprovação do recebimento 
definitivo do objeto licitado. 
11.4. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto licitado e comprovada 
a manutenção das exigências contratuais, as notas fiscais  serão encaminhadas à 
contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do 
atesto de conformidade da nota fiscal. 
11.5. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta 
corrente indicada pela mesma, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o 
qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 
11.6. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no 
subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
11.7. Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante da sua 
regularidade fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). 
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12. DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
12.1. O fornecimento do objeto licitado será fiscalizado pelo órgão requisitante, através de servidor (a) 
designado (a) pelo contratante,  responsável   pela  solicitação do objeto licitado  junto á contratada, 
bem como, para  fiscalizar  quanto  ao  cumprimento  das  obrigações,  resultante  da presente 
contratação, inclusive observância às quantidades mínimas e  máximas a serem adquiridas, bem como 
para rejeitar o produto em desacordo com as especificações contidas no edital; 
12.2. A Fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por (a)  servidor (a) a ser designado (a) 
pelo (a) Fundo Municipal de Saúde,  a quem incumbirá acompanhar o fornecimento do objeto licitado, 
determinando à Contratada as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento da ata, 
anotando e enquadrando as infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior 
hierárquico. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio descartáveis, com tampa, 
acompanhado de talheres  descartáveis (garfo e faca). 
13.2. As refeições serão preparadas com gêneros alimentícios de primeira qualidade, dentro das 
exigências de higiene e segurança alimentar determinados pela vigilância sanitária, por profissionais, 
utilizando técnicas culinárias. 
13.3. O Fundo Municipal de Saúde poderá solicitar testes químicos e biológicos do objeto licitado junto 
aos seus fornecedores para verificar a qualidade do produto fornecido. Se verificada a inadequação será 
feita notificação a empresa, ficando a mesma sujeita as penalidades previstas na lei nº 8.666/93. 
13.4. O produto fornecido fora das especificações previstas no edital deverão ser substituídos no prazo 
máximo de 2 (duas) horas no mesmo local de entrega. 
13.5. O prazo, dia, hora e local da entrega serão indicados na autorização de fornecimento emitida pelo 
Departamento de Municipal de Compras, não excedendo os limites da sede do município de Mimoso do 
Sul.  
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ANEXO IV -  DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU 
EQUIPARADAS (MODELO SUGERIDO). 

 
 
 
 
 

A empresa ___________________________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº _____________________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal Sr.(a) ____________________________________________________, inscrito no 
RG sob o nº __________________ _______________, e no CPF sob o nº 
_______________________________________, declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 
legais para qualificação como ___________________________ (Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) ou Equiparadas), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não 
está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.  
 
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo). 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 
previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do 
contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no 
art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 
 

_________________________________, ____/____/____ 
Local, data 

 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA E ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL E ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO FORA 
DOS ENVELOPES 01 e 02. 
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ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

 
AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 29 de Outubro de 2020. 
HORÁRIO: 14h00 (quatorze horas). 
 
Proposta que faz a empresa _______________________________ inscrita no CNPJ sob o nº  
_____________________________, estabelecida no endereço: _________________, telefones 
______________, e-mail ________________, para fornecimento do bem abaixo relacionado, conforme 
estabelecido no PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 
 

ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE  VLR 
UNITÁRIO 

VLR TOTAL  

1 Marmita nº 8 Marmita nº 08, contendo: arroz 
branco, feijão preto, farofa de ovo, 
macarrão espaguete, batata frita, 
salada (alface, tomate), carne de 
frango (coxa ou sobrecoxa),  com 
refrigerante extrato de cola ou 
guaraná acondicionado em 
embalagem de 350ml (lata), 
acompanhado de talheres 
descartáveis (garfo e faca). 

unidade 300   

2 Marmita nº 8 Marmita nº 08, contendo: arroz 
branco, feijão preto, farofa de ovo, 
macarrão espaguete, batata frita, 
salada (alface, tomate), carne de 
boi (bife de alcatra),  com 
refrigerante extrato de cola ou 
guaraná acondicionado em 
embalagem de 350ml (lata), 
acompanhado de talheres 
descartáveis (garfo e faca). 

unidade 300   

3 Marmita nº 8 Marmita nº 08, contendo: arroz 
branco, feijão preto, farofa de ovo, 
macarrão espaguete, batata frita, 
salada (alface, tomate), carne de 
porco (pernil assado),  com 
refrigerante extrato de cola ou 
guaraná acondicionado em 
embalagem de 350ml (lata), 
acompanhado de talheres 
descartáveis (garfo e faca). 

unidade 300   

VALOR GLOBAL: 
 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (EM ALGARISMO E POR EXTENSO): 
 
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da 
proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110, da Lei nº 8.666/93. 
 
Declaramos que nossa empresa assume perante o Fundo Municipal de Saúde do Município de Mimoso do 
Sul-ES o compromisso de fornecer o objeto no prazo e condições especificadas no edital. 
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Declaramos  que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir 
sobre os produtos fornecidos, tais como, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e 
indiretos necessários à execução do objeto ora licitado. 
 
Declaramos  nosso comprometimento em fornecer o objeto desta licitação em total conformidade com as 
especificações do Edital e seus anexos. 
 
Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos 
relacionadas à execução da Ata de Registro de Preços, inclusive aquelas decorrentes de impostos, 
seguros e encargos sociais. 
Os dados da nossa empresa são: 
a) Razão Social: ________________________________________________________________________ 
b) CNPJ/CGC (MF) nº: _____________________________________Insc. Estadual nº.:_______________ 
c) Endereço: __________________________________________________________________________ 
d) Fone/Fax: ________________________e-mail: ____________________________________________ 
e)Cidade_______________________________________Estado:__________________Cep:___________ 
f) Banco _______________________ Agência nº:_________Conta nº:____________________ 
Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e 
endereço residencial. 
De acordo com a legislação em vigor, eu, ___________________________, CPF/MF nº 
_________________________, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações 
constantes desta proposta comercial. 
 

_____________________________, ____ de ______________ de _______. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO V -  MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS N° ___/____. 
PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 
PROCESSO Nº  2205/2020. 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 
 
Aos ___ dias do mês de _________________ do ano de _______,  o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, Estado do Espírito Santo, sediado à Rua Espírito Santo, 94, Centro, 
Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000, inscrito no CNPJ sob n° 10.551.277/0001-66,  neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ANGELO GUARÇONI JUNIOR, brasileiro, 
casado, servidor público estadual, inscrito no CPF sob o nº 525.429.987-87 e no RG sob o nº 328.828 
SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Gervásio Monteiro, nº 42, Centro, Mimoso do Sul/ES, Cep: 
29.400-000 e pela Secretária Municipal de Saúde, a SRª. MARIA DAS GRAÇAS TAMBORINI, brasileira, 
casada, servidora pública municipal, inscrita no CPF sob o nº 695.566.017-91, residente e domiciliada na 
Rua Maria Buzin, 89, Funil, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000, doravante denominado simplesmente 
COMPROMITENTE COMPRADOR/CONTRATANTE e a empresa ___________________________, inscrita 
no CNPJ sob o nº ____________, com sede __________________________, neste ato, representada 
pelo (a) Sr. (a) ______________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito (a) no RG 
sob o nº____________, e no CPF/MF sob o nº _________________, residente e domiciliado (a) na 
____________________________, denominada simplesmente COMPROMISSÁRIO 
FORNECEDOR/CONTRATADA, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
058/2020, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93, e alterações posteriores, firmar a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Geral do Município de 
Mimoso do Sul, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, e 
ainda mediante as cláusulas e condições seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento de refeições prontas, tipo “marmitex”, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde,  conforme informações e especificações constantes do Anexo II do Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 
007/2020 e seus Anexos, Processo nº 2205/2020, do qual é parte integrante e complementar, 
vinculando-se, ainda, à proposta do fornecedor. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA: 
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO: 
4.1. Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora e no Anexo I 
desta Ata de Registro de Preços, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, 
encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e  quaisquer despesas inerentes à compra. 
4.2. A existência de preços registrados não obrigará o órgão gerenciador e a firmar contratações que 
deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição  
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pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-
se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
4.3. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores registrados da Ata de Registro de 
Preços serão publicados no Diário Oficial do Município e divulgados em meio eletrônico. 
4.4. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles existentes no mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar os fornecedores registrados 
para negociar o novo valor. 
4.4.1 Caso o fornecedor se recuse  a  baixar  os  seus preços, o órgão gerenciador poderá liberar o 
fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais 
fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 
4.5. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
4.6. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 
mercado efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde 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. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
5.1. O órgão gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da 
presente Ata. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
6.1. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de REgistrod e 
Preços,  na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 
6.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do 
inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no 
mercado sofrerem redução. 
6.2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei 
nº 8.666/93, o Fundo Municipal de Saúde, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata de 
Registro de Preços e iniciar outro processo licitatório. 
6.3. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular ao Fundo Municipal de Saúde 
requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. 
6.4. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como:  notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta e do 
momento do pedido da revisão. 
6.5. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a 
data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento 
de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 
6.6. O Fundo Municipal de Saúde, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à 
revisão dos valores pactuados. 
6.7. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e 
definido o novo preço máximo a ser pago  pelo Fundo Municipal de Saúde,  os  fornecedores  registrados  
serão convocados pelo Fundo Municipal de Saúde para alteração, por aditamento, dos valores registrados 
na Ata, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta. 
6.8. As alterações decorrentes da  revisão  dos  preços serão publicadas no Diário Oficial do Município. 
6.9. Na hipótese da beneficiária não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o Órgão 
Gerenciador, ao seu critério poderá cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços. 
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6.10. O Órgão Gerenciador poderá, desde que seja conveniente aos interesses do Fundo Municipal de 
Saúde, cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Preços, sem que com isso, a beneficiária 
tenha direito a interpor recursos, ou a indenizações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1.  As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias do Fundo 
Municipal de Saúde e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão de fornecimento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
8.1. O fornecedor  terá o seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no 
mercado; 
c) houver razões de interesse público. 
8.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa  
será formalizado por despacho do órgão gerenciador. 
8.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou 
de força maior,  devidamente comprovados. 
 
CLÁUSULA NONA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
9.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.mimosodosul.es.gov.br. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: 
10.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto licitado, 
devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra,  
embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas 
necessárias ao perfeito fornecimento. 
10.2. Após a homologação da licitação, assinar a Ata de Registro de Preços, relativo ao objeto 
adjudicado, conforme prazo determinado no  do edital. 
10.3. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, responsabilizando-se com exclusividade por todas as 
despesas relativas ao fornecimento, de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no 
edital desta licitação. 
10.4. O fornecedor deverá registrar a solicitação de fornecimento no prazo mínimo de 3 (três) horas, a 
contar do pedido realizado pelo Departamento Municipal de Compras ou por servidor delegado para esta 
finalidade, que poderá ser feito por e-mail ou documento físico. 
10.4.1. O fornecimento poderá ser solicitado em dias úteis, finais de semana ou feriados. 
10.5.  Proceder o fornecimento com os deveres e garantias constantes no edital desta licitação. 
10.6. Comunicar ao contratante, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que 
impossibilite o seu cumprimento. 
10.7. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado do objeto licitado, assumindo a responsabilidade 
pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação. 
10.8. Garantir a qualidade do objeto licitado comprometendo-se a substituí-los,  no prazo máximo de 2 
(duas) horas no mesmo local da entrega. 
10.9. No ato do fornecimento do objeto licitado será analisado em sua totalidade, sendo que aquele(s) 
que não satisfazer(em) a especificação exigida ser(ão) devolvido(s), ao fornecedor.  
10.10. Satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no edital desta licitação. 
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10.11. Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação exigidas no 
Edital. 
10.12. Comunicar ao contratante qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro 
de Preços. 
10.13. Atender aos chamados do contratante, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na 
execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 
10.14. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a 
expressa concordância do contratante. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o 
consentimento prévio do contratante, o qual, caso haja, será dado por escrito. 
10.15. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em 
vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto licitado. 
10.16. Retirar as requisições solicitadas referentes ao objeto  licitado no município de Mimoso do Sul – 
ES, nos prazos e locais designados no edital. 
10.17. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio do 
contratante ou a terceiros, em virtude de ação ou omissão, culposa ou dolosa, procedendo 
imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 
10.18. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor da Ata de Registro de Preços, que 
deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente. 
10.19. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao Fundo 
Municipal de Saúde ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento do objeto 
desta licitação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização realizada pelo setor 
competente. 
10.20. Credenciar junto ao Fundo Municipal de Saúde funcionário(s) que atenderá(ão) às solicitações dos 
produtos contratados, disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de 
contato para atender às requisições. 
10.21. Cumprir todas as demais obrigações impostas no edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMITENTE COMPRADOR: 
11.1. Emitir a Nota de Empenho. 
11.2. Fornecer à contratada, junto com cópia da Nota de Empenho, todos os elementos que possam ser 
indispensáveis ao fornecimento dos produtos da presente Ata de Registro de Preços. 
11.3. Atestar o fornecimento do produto no que tange a sua qualidade e quantidade observando as 
condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços. 
11.4. Designar previamente servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização desta Ata de 
Registro de Preços. 
11.5. Efetuar o pagamento à contratada nos termos estabelecidos na cláusula décima terceira desta Ata 
de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO, DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA: 
12.1. A contratada deverá fornecer o produto solicitado, em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos do Anexo II,  e da Ata 
de Registro de Preços, do edital. 
12.1.1. O local da entrega do objeto licitado será indicado na autorização de fornecimento emitida pelo 
Departamento Municipal de Compras, não excedendo os limites da sede do município de Mimoso do sul. 
12.2. O fornecimento do produto dar-se-á no prazo mínimo de 3 (três) horas, a contar do pedido 
realizado pelo Departamento Municipal de Compras ou por servidor delegado para esta finalidade, que 
poderá ser feito por e-mail ou documento físico. 
12.2.1. O fornecimento poderá ser solicitado em dias úteis, finais de semana ou feriados. 
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12.3. A contratada deverá se responsabilizar pela qualidade do produto ofertado, não podendo 
apresentar deficiências técnicas, assim como pela  adequação do mesmo às exigências constantes do 
Termo de Referência. 
12.4. O produto deverá estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal. 
12.5. O produto fornecido fora das especificações previstas no edital deverá ser substituído no prazo 
máximo de 2 (duas) horas, no mesmo local da entrega. 
12.6. A contratada deverá fornecer o produto especificado no Termo de Referência,  do edital, com a 
disponibilização de materiais e utensílios que se fizerem necessários à execução do objeto, bem como, 
pessoal devidamente qualificado, com capacidade para atender as quantidades informadas na planilha de 
quantitativo, visando atender as necessidades da contratante com maior rapidez. 
12.7. A aquisição do produto, objeto desta licitação, será realizada de forma parcelada, de acordo com a 
necessidade do contratante, e será solicitada, por servidores previamente autorizados através de Ordem 
de Fornecimento, acompanhada da Nota de Empenho.  
12.8. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento do produto realizado em desacordo 
com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital. 
12.9. O contratante indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados. 
12.10. O Fundo Municipal de Saúde  reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do 
objeto licitado pelo fornecedor    registrado, a fim   de    evidenciar o cumprimento das exigências da Ata 
de Registro de Preços, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
13.1. Pelo fornecimento do objeto licitado, quando devidamente solicitado, e entregue, pagará à 
contratada o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo. 
13.2. A contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos produtos fornecidos, 
sem rasuras, fazendo  constar  na  mesma,  o  numero  da  Ata  de   Registro de Preços que deu origem 
a compra, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e respectiva agência. 
13.3. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto e comprovada a 
manutenção das exigências contratuais, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à 
contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do 
atesto de conformidade da nota fiscal. 
13.4. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta 
corrente indicada pela mesma, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o 
qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 
13.5. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no 
subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
13.6. Para a efetivação do pagamento, a contratada deverá apresentar comprovante da sua regularidade 
fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QARTA – DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
14.1. A fiscalização da contratação decorrente deste edital, caberá  ao contratante, que determinará o 
que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e, na 
sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.  
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14.2. Para fiscalização do fornecimento do produto será  designado  (a) servidor (a) do contratante. 
14.3. Competirá   ao (s)   responsável (is)  pela   fiscalização    acompanhar   o fornecimento do produto, 
inclusive observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar o objeto licitado em desacordo 
com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do 
fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
14.4. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,  
omisso  ou duvidoso  não      previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, 
desde que não acarrete ônus para o Fundo Municipal de Saúde ou modificação na contratação. 
14.5. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do contratante  deverão ser solicitadas 
formalmente pela contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo 
hábil para a adoção de medidas convenientes. 
14.6. A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 
necessários ao cumprimento do objeto da presente licitação. 
14.7. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e  
exclusiva  da contratada,  no  que concerne  ao  objeto  da  respectiva  contratação, às implicações 
próximas e remotas perante o contratante ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 
irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em co-responsabilidade do Fundo 
Municipal de Saúde ou de seus prepostos, devendo ainda, a contratada, sem prejuízo das penalidades 
previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas 
atividades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES: 
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 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   o Fundo Municipal de Saúde, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
15.2. O Fundo Municipal de Saúde poderá ainda, garantida a prévia defesa da contratada, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções: 
I. Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis; 
II. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre 
o valor da contratação em atraso; 
III. Multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste 
Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato; 
IV. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou 
obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação 
em descumprimento, contada da comunicação do contratante (via internet, fax, correio ou outro), até 
cessar a inadimplência; 
V. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Fundo Municipal de 
Saúde, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
VI. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Fundo Municipal de Saúde enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 
Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

34 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Espírito Santo, 94, Centro, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000     -      Tel: (28) 3555.1652     

    CNPJ nº 10.551.277/0001-66    – www.mimosodosul.es.gov.br 
 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 

 
VII. Após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, o contratante terá direito de recusar a execução da 
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de 
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas neste Instrumento. 
VIII. A inadimplência da contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea 
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse do contratante e a conclusão dos procedimentos 
administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral desta Ata, com a aplicação das 
penalidades cabíveis; 
IX. Ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, o contratante poderá contratar o remanescente mediante 
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal   nº 8.666/93, observada a ordem de 
classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela contratada, ou adotar outra medida legal 
para prestação dos serviços ora contratados; 
X. Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem 
compensadas pelo Departamento Financeiro do contratante, por ocasião do pagamento dos valores 
devidos, nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); 
XI. Na impossibilidade de compensação, nos termos do inciso anterior ou, inexistindo pagamento 
vincendo a ser realizado pelo contratante, ou, ainda, sendo este  insuficiente para possibilitar a 
compensação de valores, a contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância 
remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, 
pela contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo 
das demais sanções legais cabíveis. 
XII. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração; 
XIII. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor 
da contratação; 
XIV. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito; 
XV. A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente; 
XVI. As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra  e  
nem  impede  a  sobreposição  de  outras  sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
alterações; 
XVII. As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação 
endereçada a contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior 
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
16.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro 
de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização do Fundo 
Municipal de Saúde de Mimoso do Sul. 
16.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o Fundo Municipal de Saúde do município 
de Mimoso do Sul-ES e órgãos participantes. 
16.3. O quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o município de Mimoso do Sul-ES 
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme o 
disposto Decreto Municipal nº 058/2020. 
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16.4. O processo de autorização de adesão à Ata de Registro de Preços, será competência do Fundo 
Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, que, somente autorizará adesões que obedeçam os seguintes 
requisitos: 
a) que exista disponibilidade do item solicitado; 
b) que instrua o pedido através de ofício, com as informações necessárias de acordo com a legislação 
vigente. 
16.5. Para instrução do pedido de que trata a alínea “b”, além das exigências constantes para o processo 
de autorização de adesão deverá ainda, conter as seguintes informações: 
a) número da ata e seu objeto; 
b) quantidade contratada; 
c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitado; 
d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão á Ata de Registro de Preços, para 
possíveis contatos; 
e) quantidades e item aderidos anteriormente na referida ARP; 
f) carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço; 
g) justificativa da vantajosidade. 
16.6. Cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à Ata de Registro de Preços, somente 
após parecer jurídico favorável a adesão, o Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul  autorizará o 
pedido de adesão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
17.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os 
documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo fornecedor no pregão farão parte desta Ata 
de Registro de Preços.  
17.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520/2002, do 
Decreto nº 058/2020 e da Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie. 
17.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços; 
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação 
financeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 
18.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços,  será 
competente o foro da Comarca de Mimoso do Sul-ES. 
 
Mimoso do Sul-ES, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Representado pelo  Prefeito Municipal                    Representado pela  Secretária Municipal  de Saúde  
Angelo Guarçoni Junior                                                          Maria das Graças Tamborini 
Compromitente Comprador                                                    Compromitente Comprador 
 
 

EMPRESAXXXXXXX 
Representante 

Compromissário Fornecedor 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº .................. 

 

ANEXO I DA ARP FMS 

 

Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº ............., celebrada entre 
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL (ES) e a Empresa...................................., cujo (s) 
preço (s) está (ão) a seguir registrado (s) por item (ns), em face à realização do PREGÃO PRESENCIAL 
FMS SRP Nº 007/2020. 

ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UND QTD 
MÍNIMA 

QTD 
MÁXIMA 

VLR 
UNITÁRIO  

VLR TOTAL  
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ANEXO VI-  MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO FMS Nº ___/____  
PROCESSO Nº 2205/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 
ATA REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº ____/____. 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO E A EMPRESA ___________________________, PARA OS 
FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 
O  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL, Estado do Espírito Santo, sediado à Rua Espírito 
Santo, 94, Centro, Mimoso do Sul-ES, inscrito no CNPJ sob n° 10.551.277/0001-66,  neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ANGELO GUARÇONI JUNIOR, brasileiro, 
casado, servidor público estadual, inscrito no CPF sob o nº 525.429.987-87 e no RG sob o nº 328.828 
SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Gervásio Monteiro, 42, Centro, Mimoso do Sul/ES, Cep: 29.400-
000 e pela Secretária Municipal de Saúde, a SRª. MARIA DAS GRAÇAS TAMBORINI, brasileira, casada, 
servidora pública municipal, inscrita no CPF sob o nº 695.566.017-91, residente e domiciliada na Rua 
Maria Buzin, 89, Funil, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a 
empresa ____________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, com sede 
_____________________________________________________________________, representada 
neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ______________________, (nacionalidade), (estado civil), 
(profissão), inscrito (a) no CPF/MF sob o nº _________________, doravante denominada CONTRATADA, 
tendo em vista a contratação, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.93 e alterações 
posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002 e Lei Complementar 123/06, resultado do Processo 
Licitatório  2205/2020, PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020, homologado em ____ /___ /____, 
têm entre si justo e acordado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento pela CONTRATADA, de refeição pronta, tipo 
marmitex, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificação 
contida no quadro sinóptico abaixo: 

ITEM PRODUTO ESPECIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

UNIDADE QUANTIDADE  VLR 
UNITÁRIO  

VLR TOTAL  

       
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.1. Recursos provenientes do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, a saber: 
• Órgão/Unidade: xx.xx Projeto/Atividade: xx.xxx.xxxx.x.xxx Despesa: x x xx xx xx xx 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO: 
3.1. O valor total do presente contrato é de R$ __________ (valor por extenso). 
 
CLÁUSULA QUARTA –  DO PRAZO DE ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA 
FORNECIMENTO DO PRODUTO:  
 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

38 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Espírito Santo, 94, Centro, Mimoso do Sul-ES, Cep: 29.400-000     -      Tel: (28) 3555.1652     

    CNPJ nº 10.551.277/0001-66    – www.mimosodosul.es.gov.br 
 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 

 
4.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da 
convocação para esse fim.  
4.2. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 4 (quatro) meses, contados da assinatura do 
contrato.  
4.3. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio descartáveis, com tampa, 
acompanhado de talheres  descartáveis (garfo e faca). 
4.4. As refeições serão preparadas com gêneros alimentícios de primeira qualidade, dentro das 
exigências de higiene e segurança alimentar determinados pela vigilância sanitária, por profissionais, 
utilizando técnicas culinárias. 
4.5. O contratante poderá solicitar à contratada a substituição do produto em que for verificada 
irregularidade relativa à sua qualidade, ou a complementação em caso de irregularidade relativa à sua 
quantidade, no prazo máximo de 2 (duas) horas no mesmo local da entrega. 
4.6. A eventual reprovação do produto ofertado, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará 
em alteração dos demais prazos contratuais, nem eximirá a contratada da aplicação das multas 
contratuais a que está sujeita. 
4.7. O prazo, dia, hora e local do fornecimento do produto será indicado na autorização de fornecimento 
emitida pelo Departamento Municipal de Compras, não excedendo os limites da sede do município de 
Mimoso do Sul. 
4.8. Os prazos de fornecimento do produto admitem prorrogação, a critério do contratante, devendo ser 
justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsável, desde que ocorra algum dos seguintes 
motivos: 
a) Alteração das especificações pelo Fundo Municipal de Saúde; 
b) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital e execução do Contrato; 
c) Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do 
Fundo Municipal de Saúde; 
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93; 
e) Impedimento de cumprimento do Edital e execução do contrato por fato ou ato de terceiros, 
reconhecido pelo Fundo Municipal de Saúde em documentos contemporâneos a sua ocorrência; 
f) Omissão ou atraso de providências a cargo do Fundo Municipal de Saúde, sem prejuízo das sanções 
legais aplicáveis aos responsáveis. 
4.9. O fornecimento do produto deverá  dar-se de acordo com as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde conforme cronograma, na qual se atestará a seu fornecimento, na forma do Artigo 73, inciso II da 
Lei 8.666/93. 
4.10. A contratada deverá fornecer o produto da forma solicitada pelo Fundo Municipal de Saúde, não 
podendo, em hipótese alguma, estipular a forma que deverá ser fornecido o produto.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO LOCAL DE ENTREGA. 
5.1. A contratada deverá fornecer o produto solicitado em estrita conformidade com disposições e 
especificações do edital da licitação. 
5.2. A contratada deverá se responsabilizar pela qualidade do produto ofertado, não podendo apresentar 
deficiências técnicas. 
5.3. O produto deverá estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal. 
5.4. Verificada alguma falha no fornecimento, será feito registro formal e informado a contratada para 
que proceda a substituição no prazo máximo de  2 (duas) horas no mesmo local da entrega. 
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5.5. O prazo, dia, hora e local do fornecimento do objeto contratado serão indicados na autorização de 
fornecimento emitida pelo Departamento Municipal de Compras, não excedendo os limites da sede do 
município de Mimoso do Sul. 
5.6. O Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do 
produto fornecido pela licitante vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências da Ata, 
podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
6.1. Emitir a Nota de Empenho. 
6.2. Fornecer à contratada, junto com cópia da Nota de Empenho, todos os elementos que possam ser 
indispensáveis ao fornecimento dos produtos do presente contrato. 
6.3. Atestar o fornecimento do produto no que tange a sua qualidade e quantidade observando as 
condições estabelecidas neste contrato. 
6.4. Designar previamente servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste contrato. 
6.5. Efetuar o pagamento à contratada nos termos estabelecidos na cláusula nona deste contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1. Fornecer o produto descrito na Cláusula Primeira deste instrumento contratual. 
7.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões que se fizerem necessários 
para o fornecimento do produto até o limite estabelecido na legislação em vigor. 
7.3. Responsabilizar-se pelo integral fornecimento do produto, inclusive no que se refere à observância 
da legislação em vigor. 
7.4. Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, o fornecimento do produto a 
partir do momento em que se verificarem vícios de qualidade e/ou quantidade, no prazo máximo de 2 
(duas) horas no mesmo local da entrega. 
7.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais ônus 
necessários à execução do Contrato. 
7.6. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao contratante ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não incluindo esta responsabilidade 
à fiscalização. 
7.7. Manter por toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
7.8. Permitir e facilitar a fiscalização do contrato em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os 
informes e esclarecimentos solicitados. 
7.9. Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais independente do recebimento da fatura. 
7.10. Cercar seus empregados de garantias e proteções legais nos termos da legislação trabalhista, 
inclusive    em   relação  à  higiene,  segurança  e  medicina  do  trabalho,  fornecendo  os   adequados 
equipamentos de segurança e proteção individual necessários a todos os componentes de suas equipes 
de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com o fornecimento dos produtos 
objeto do certame. 
7.11 Registrar as ocorrências havidas por dia na execução do contrato dando ciência ao contratante, 
respondendo integralmente por sua omissão. 
7.12. Indicar preposto com poderes de decisão compatíveis para execução deste contrato, ficando este 
responsável para responder junto ao contratante por quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas na vigência 
do Contrato, ficando desde já informado que deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado 
para acompanhamento e fiscalização. 
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7.13. Fornecer o produto nos quantitativos especificados em sua proposta de preços, arcando inclusive 
com o transporte dos mesmos para os locais definidos pelo Fundo Municipal de Saúde, para o 
cumprimento deste contratado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 
8.1. O acompanhamento e a fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste contrato,  será feito 
pelo (a) servidor (a) __________________________, matrícula nº __________,  lotado (a) na 
______________________, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os 
prazos, condições e disposições deste contrato, bem como, comunicar às autoridades competentes 
qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. 
8.2. Fica reservada ao titular do Fundo Municipal de Saúde, a competência para resolver todos e 
quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos deste contrato, nas normas e em  tudo  mais  que  de  
qualquer  forma  se  relacionar direta ou indiretamente com o fornecimento do produto objeto do 
contrato, respeitado o contraditório e a ampla defesa. 
8.3. A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da contratada no 
que se refere  ao  fornecimento  do  produto, à execução do contrato e as implicações próximas ou 
remotas perante o contratante e/ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais 
irregularidades na execução do contrato não implica em co-responsabilidade do contratante. 
8.4. A contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do contratante 
fornecendo-lhe informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes e, atendendo as 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização.  
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO:  
9.1. O contratante efetuará o pagamento à contratada em até 30 (trinta) dias contados da apresentação 
da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo contratante vedada à antecipação de 
pagamento para cada faturamento. 
9.2. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) 
à contratada para correção ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da 
data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida. 
9.3. O contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela contratada em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da 
contratada. 
9.4. O pagamento somente será efetuado mediante: 
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da contratada) e 
Municipal (onde for sediada a empresa e a do Município de Mimoso do Sul, quando a sede não for deste 
Município), através de certidões expedidas pelos órgãos competentes que estejam dentro do prazo de 
validade expresso na própria certidão; 
b) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011; 
c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através da 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;  
d) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS através da 
apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos. 
9.5. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer agência da rede 
bancária indicada pela contratada. 
9.6. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser 
coincidentes, não sendo efetuados créditos em contas:  
a) de empresas associadas;  
b) de matriz para filial; 
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c) de filial para matriz;  
d) de sócio;  
e) de representante; 
f) de procurador, sob qualquer condição. 
9.7. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas 
neste contrato. 
9.8. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 
9.9. A contratada arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos 
de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos equipamentos, transporte, 
seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos 
necessários ao fornecimento dos produtos objeto deste contrato. 
9.10. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: 
10.1. A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do 
objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
10.2. Na hipótese da contratada deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este contrato poderão 
ser aplicadas as seguintes penalidades:  
a) Advertência; 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso; 
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato; 
d) Suspensão para contratar com o Fundo Municipal de Saúde; 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 
10.3. As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do item acima serão descontadas de imediato no 
pagamento devido ou cobradas judicialmente se for o caso. 
10.4. Antes da aplicação de qualquer das penalidades a contratada será advertida, devendo apresentar 
defesa em 05 (cinco) dias úteis. 
10.5. A contratada na execução do Contrato somente poderá receber 03 (três) advertências, quando 
então será declarado o descumprimento do mesmo com a aplicação das penalidades cabíveis. A 
contratante, porém, poderá considerar rescindido o contrato mesmo que só tenha efetuado uma 
advertência à contratada. 
10.6. As advertências quando seguidas de justificativa aceita pelo contratante não serão computadas 
para o fim previsto no item 10.2. 
10.7. As advertências quando não seguidas de justificativa aceita pelo contratante darão ensejo à 
aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 10.2. 
10.8. As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e cumuladas com uma 
das penalidades previstas nas letras “d” e “e”, todas do item 10.2. 
10.9. A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, 
estando esta limitada a 10% (dez por cento), momento em que deverá ser rescindido o Contrato e 
aplicada também à multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá o contratante,  entretanto, antes 
de atingido o pré-falado limite, rescindir o Contrato em razão do atraso. 
10.10. A contratada poderá considerar outros fatos que não o simples atraso no fornecimento dos 
Serviços para entender rescindido o Contrato. 
10.11. As multas serão calculadas pelo valor total do contrato. 
10.12. Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para o contratante poderá esta, 
além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do item 10.2. 
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10.13. Se os danos atingirem o Fundo Municipal de Saúde como um todo será aplicado pena de 
Declaração de Inidoneidade. 
10.14. A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela  unidade requisitante. 
10.15. Quando declarada a Inidoneidade da contratada o Fundo Municipal de Saúde submeterá sua 
decisão ao Procurador Geral do Município a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante o Fundo 
Municipal de Saúde. 
10.16. Não confirmada a Declaração de Inidoneidade será esta considerada como suspensão para 
contratar com o Fundo Municipal de Saúde pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 
10.17. Poderão ser declaradas inidôneas ou receberem a pena de suspensão as empresas ou 
profissionais que em razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93: 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação; 
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o Fundo Municipal de Saúde em virtude da 
prática de atos ilícitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
11.1. O Contrato poderá ser alterado nos moldes e condições previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: 
12.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Fundo Municipal de 
Saúde, nos casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO: 
13.1.  A gestão do contrato será exercida pelo (a) servidor (a)  _____________________, matrícula nº-
__________. 
13.2.  O (a) gestor (a) deste contrato terá, entre outras, a atribuição de   fiscalizar a execução do  
contrato quanto à qualidade desejada; comunicar à contratada o descumprimento do contrato e indicar 
os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar ao contratante a aplicação de 
penalidades por descumprimento de cláusula contratual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1. Para os casos omissos será aplicada a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes.  
14.2. Este contrato está vinculado ao edital de licitação Pregão Presencial Fms Srp nº 007/020. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL: 
15.1.  O presente contrato será regulado pelas normais contidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, não podendo a contratada alegar a ignorância com relação ao conteúdo de todos 
os artigos citados no contrato, que deverão ser atendidos integralmente, expressando, ainda, 
concordância incontestável com todos os seus termos, a partir de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO: 
16.1. O presente contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município, dando-se 
cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 
17.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Mimoso do Sul-
ES. 
 
E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual em quatro vias de 
igual teor e forma para um só efeito legal. 
 
Mimoso do Sul-ES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                           FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Representado pelo  Prefeito Municipal                     Representado pela  Secretária Municipal  de Saúde  
Angelo Guarçoni Junior                                                           Maria das Graças Tamborini 
Contratante                                                                             Contratante 
 
 
 
 
 

EMPRESAXXXXXXX 
Representante 

Contratada 
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ANEXO VII – PROCURAÇÃO (MODELO) 
 

 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
 
 
OBJETO: representar a outorgante perante o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL NO 
PROCESSO LICITATÓRIO  2205/2020 - PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP Nº 007/2020. 
 
PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o 
outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, Seguridade Social 
e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende às exigências do Edital 
quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de 
preços nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, 
interpor recursos, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer 
documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 

_________________________________, ____/____/____ 
Local, data 

 
 

 
_______________________________________________ 

Assinatura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER EMITIDO EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE E DEVERÁ TER O RECONHECIMENTO DE FIRMA EM 
CARTÓRIO. 


