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EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 

 

ID: 2023.022E0700001.02.0001 
TIPO: Menor Preço por Lote 
PROCESSO N

o
: 000102/2023 

OBJETO: O objeto do presente certame consiste na AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA 
AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO DURANTE O ANO LETIVO DE 
2023., conforme  especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do 
Anexo I deste Edital. 

 
 

 
Material de Consumo - Fontes de Recurso: 150000000000, 155000000000 e 155200000000 
Ensino Fundamental 
701.123.610.009.2.011. 3.3.90.30.00 
Ficha: 69 
Ensino Infantil 
701.123.610.009.2.012. 3.3.90.30.00 
Ficha: 72 

 
 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 23:59 horas do 24/02/2023. 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 23:59 horas do 24/02/2023. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 15:00 horas do dia 13/02/2023. 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00 horas do dia 03/03/2023. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 03/03/2023. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: www.bll.org.br 
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. 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 
 

- EXCLUSIVO MPE  
 

BENEFÍCIO LOCAL ME/EPP - 

ID: 2023.022E0700001.02.0001 
O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, por intermédio de sua filial MUNICÍPIO DE 
DIVINO DE SÃO LOURENÇO inscrita no CNPJ sob o nº 27.174.127/0002-64, com sede   Rua Jose 
Borges Filho, nº 19, Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29590-000,- Nome Fantasia 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E E. FUNDAMENTAL, através de seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, instituídos pelo Decreto n.º 059/2021, por solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
10.024/2019, Decreto Federal nº 10.609/2021, Lei Federal nº 14.063/2020, Lei Federal nº 
8.078/1990(Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666/1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos. 

 

O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança – 
criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor do Município de Divino de São Lourenço/ES, credenciado 
na função de Pregoeiro mediante a inserção de monitoramento de dados gerados ou transferidos para 
o sistema de compras eletrônicas utilizado pela Administração, disponível no Portal Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL (www.bll.org.br). 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 
subsequente, no horário, salvo as disposições em contrário. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINO DE 

SÃO LOURENÇO DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, conforme especificações e condições 

estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital. 

 
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2.1. O Valor estimado desta licitação é de R$ 533.154,47 (quinhentos e trinta e três mil e cento 

e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). 

 
2.2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

Material de Consumo - Fontes de Recurso: 150000000000, 155000000000 e 155200000000 
Ensino Fundamental 
701.123.610.009.2.011. 3.3.90.30.00 
Ficha: 69 
Ensino Infantil 
701.123.610.009.2.012. 3.3.90.30.00 
Ficha: 72 

 
3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

http://www.bll.org.br/
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3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do 

Sistema Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (www.bll.org.br) 
3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no 
prazo de até dois dias úteis horas. 
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 
3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal Bolsa de Licitações do 
Brasil – BLL (www.bll.org.br) 
3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 
implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 
3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 

ordem geral, serão cadastradas no sítio www.bll.org.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 
acompanhamento. 
3.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pela proponente. 

 
3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme 
o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do 
administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 
impugnar o Edital). 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação. 

 
4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital. 

 
4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

 
4.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela 

decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital: 

 
4.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

 
4.3.2. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal ou Secretarias vinculadas; 

 
4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 

 
4.3.4. As sociedades empresárias: 

 
4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

 
4.3.4.2. que   se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

 
4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS 

e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (Portal Transparência); 
 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e em punição no Município de 

Divino de são Lourenço/ES; 

4.3.4.5. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de 

agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 

administração pública do Município em que este exerça cargo em comissão ou função de 

confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, 

serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes; 

4.3.4.6. estrangeiras que não funcionem no país; 

 
4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do 

licitante. 

 
4.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para 

o(s) mesmo(s) item(s). 

4.6. Será realizada pesquisa junto ao Portal TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), para 
aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a 
Administração Pública. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o 

sistema eletrônico provido pelo sistema (Bolsa de Licitações do Brasil – www.bll.org.br) 
 

5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação 

e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Bolsa de Licitações do Brasil), 
onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções 
detalhadas para sua correta utilização. 

5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Bolsa de Licitações do Brasil 
poderão obter maiores informações na página www.bll.org.br podendo sanar eventuais dúvidas 

pelo telefone (41) 3097-4600 (Curitiba-PR) ou pelo e-mail: contato@bll.org.br 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou o Município de Divino de são Lourenço-/ES responder por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
5.4. O credenciamento junto ao Bolsa de Licitações do Brasil implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

 
5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 

do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 
6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico  www.bll.org.br e até a data e hora 

marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do 
objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 
 

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de 

sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total 

das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

 
6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

 
6.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda 

corrente nacional; 

 
6.3.2. Marca de cada item ofertado; 

 
6.3.3. Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for 

o caso; 

 
6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo 

divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, 

prevalecerão as últimas. 

 
6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

 
6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 
6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, 

as seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

 
6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49, quando for o caso; 

 
6.7.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 

que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 
6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

está em conformidade com as exigências do Edital. 

 
6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser 

confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de 

habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro. 

 
6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 

sujeitarão a licitante às sanções previstas no item 17 deste Edital. 

 
7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 

 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 
7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 



Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, Cep 29.590-000 
                              Telefone: (28) 3551-1177   E-mail: licitacao@dslourenco.es.gov.br 

 

Page 6 of 52 

 
PREFEITURA MUNICPAL DE DIVINO DE ÃO LOURENÇO 

ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO 
 

 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios 

insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
7.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá 

ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 10 deste edital. 

 
7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

 
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 
7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema eletrônico (Bolsa de Licitações do Brasil – BLL) 

 
7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

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

sistema. 

 
7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 
7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
7.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que 

houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 

 
7.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance 

ofertado em mais de 85%. 

 
7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada 

no (Bolsa de Licitações do Brasil – www.bll.org.br) quando serão divulgadas data e hora para a sua 

reabertura. 
 

7.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
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automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação 
das propostas. 

 
7.16. As ME/MEI/EPP com sede no âmbito local ou regional, terá a primazia na adjudicação da sua 
proposta, quando o seu preço em relação ao último lance da vencedora, estiver numa relação a maior 
de até o máximo de 10% (dez por cento), nos termos da Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto 
Municipal nº 3.349/2017 de 05/12/17. 

 
7.16.1. Define-se como âmbito Local os limites geográficos do território do município de Divino de São 
Lourenço/ES; 

 
7.16.2. Define-se como âmbito Regional os limites geográficos da microrregião do Estado do Espírito 
Santo que o município de Divino de São Lourenço faz parte, conforme divisão administrativa constante na 
Lei Estadual nº 9.768/2011; 

 
8. DO EMPATE 

8.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas 

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

proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o 

direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, mediante a 

adoção dos seguintes procedimentos: 

8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta 
estiver no intervalo estabelecido no item 8.1, será convocada para, querendo, apresentar nova 
proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 
05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 
8.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a 
licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 
9 e seguintes; 
8.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as 
microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
8.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem 
em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006. 
8.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 9 e 
seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance. 
8.1.7. O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado 
pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

8.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em 

horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de 

desempate, nesta ordem: 

 
8.2.1. Sorteio. 

 
 

8.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor 

Negociado", com a devida justificativa. 

9. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA 

 
9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro poderá 
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encaminhar contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o 

critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta. 

 
9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

 
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto ao preço e a sua exequibilidade. 

 
10.1.1 Quanto ao cumprimento das especificações do objeto, as mesmas serão analisadas pelo fiscal 

do contrato ou técnico designado para tal função. 
 

10.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em 

conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo 

próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. 

 
10.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado, antes de 

findo o prazo estabelecido. 

 
10.2.2. A proposta deve conter: 

 
a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de 

correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

 
b) O preço unitário e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme especificados no 

Termo de Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda 

corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 

decorrentes da execução do objeto; 

 
c) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as 

especificações e exigências contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

 
d) Marca e modelo; 

 
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 

prevista para abertura da licitação; 

 
f) Prazo de entrega não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão da autorização de 

fornecimento; 

 
g) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

10.3. O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra forma de 
comprovação de que os produtos ofertados atendem a especificação, que deverão ser encaminhados 
na forma e prazo definidos no item 10.2. 

10.3.1. A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para 

que sejam comprovadas as características do objeto ofertado; 
 

 

10.4. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos 
elencados no subitem 10.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro 
acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório 
contra o licitante. 

 

10.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos 
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seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros 
formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas. 

 
10.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos 
quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no 
Termo de Referência. 

10.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação 

direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 

 
10.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 

10.8. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências 
necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no 
Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender à exigência deste 
edital, findo o prazo estabelecido no item 10.2. 

 
10.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

serão observados os procedimentos previstos nos itens 8 e 9. 

 
10.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

 
10.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, 

seguindo-se a disciplina estabelecida no item 8 deste edital, se for o caso. 

 
11. DA HABILITAÇÃO 

 
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao Portal TCU (https://certidoes- 

apf.apps.tcu.gov.br/) que incluirá os seguintes cadastros: 

 
11.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional 

de Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

11.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 
<http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>). 
11.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
11.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
 

11.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de 
condição de participação. 

 

11.1.6. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I - Para licitante microempreendedor individual - MEI, Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI; 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/)%3B
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores, para os casos de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: 

 
III - 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; 

 
IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 

diretoria em exercício. 

 

11.1.6.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

 
11.1.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
I - Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 
II - Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal, do domicílio ou sede da licitante; 

III - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 

IV - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 

da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
V - Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI - Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 
(CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida 
no site www.tst.jus.br/certidao <http://www.tst.jus.br/certidao>. 

11.1.7.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de 
negativa. 

 
11.1.7.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 
de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. 

 
11.1.8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
I - Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 

11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 

(sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso 

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
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de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada 

um dos distribuidores. 

 
11.1.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
I - Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade 

Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante 

fornecido materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação; 

 
II - Alvará Sanitário vigente expedido pela vigilância municipal; 

 
11.1.10. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

 
11.1.10.1. Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a 

realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital). 

 
11.1.11. DAS AMOSTRAS 

 
11.1.11.1. Os fornecedores classificados deverão apresentar amostras dos seus produtos (em 

sua embalagem original), assim como amostra dos hortifrutis, no prazo máximo de 24h 
após a fase de habilitação, em CARÁTER CLASSIFICATÓRIO, no horário de 08h00 às 
11h00 e de 13h00 as 15h00, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de 
Educação de Divino de São Lourenço, aos cuidados da Nutricionista Responsável pelo 
PNAE, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos pelo PNAE. As 
amostras serão avaliadas pela Nutricionista responsável e pelo Conselho de Alimentação 
Escolar - CAE, com o prazo de 05 (cinco) úteis para análise das amostras. 

 
11.2. PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO 

 
11.2.1. A entrega dos hortifrutigranjeiros acontecerá de 7h:30min até as 8h, semanalmente ou 

de acordo com a solicitação da Nutricionista Responsável pelo PNAE. 

 
11.2.2. A entrega dos pães acontecerá diariamente ou semanalmente, nas escolas as 08h nas 

quantidades estabelecidas pela Nutricionista responsável do PNAE. 

 
11.2.3. O restante dos gêneros alimentícios deverá ser entregue de 8:00 as 11:00h e de 12:00 as 

15:00h. 

 
11.2.4. Os produtos cárneos deverão estar totalmente congelados no ato da entrega. 

 
11.2.5. Só serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, 

estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização; 

 
11.2.6. O gênero deverá ser entregue em sua embalagem original, não podendo estar amassada, 

rasgada ou com sujidades. 

 
11.2.7. O cronograma será expedido pela Nutricionista responsável mensalmente ou de acordo 

com a necessidade do Município. A entrega deverá ocorrer em no máximo de 05 (cinco) dias úteis 

após o envio da autorização de fornecimento. 

 
11.2.8. Os produtos Hortifrutigranjeiros deverão obedecer às seguintes condições de qualidade: 
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A. Grau de maturação deverá ser uniforme. 

B. Serão aceitos frutos com danos mecânicos de até 5%. 

C. Serão aceitos frutos manchados até 3%. 

D. Não serão aceitos frutos deteriorados. 

E. Não serão aceitos frutos danificados por doenças/pragas. 

F. Deverão vir selecionados, apresentando padronização de tamanho. 

 
 
 

11.3. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

 
11.3.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão 

ser enviados exclusivamente por meio do campo próprio do Sistema. 

11.3.2. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da 
matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam 
ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado. 

 
11.3.3. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente 
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da 
data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, 
Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 60 (sessenta). 

 
11.3.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via sistema, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade 
da mesma. 

 
11.3.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital 
ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema 
quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

 
11.3.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro 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. 

 
11.3.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

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

 
11.3.9. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será 
declarada vencedora. 

 
12. DOS RECURSOS 

 
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 15 (Quinze) 

minutos. 

 
12.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse 

direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 
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12.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 
12.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão 

comparecer a Prefeitura Municipal de Divino de são Lourenço/ES, de segunda à sexta-feira, das 

08:00 às 15:00h. 

 
12.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões 

do recurso no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 

querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da 

recorrente. 

 
12.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio 

do Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues 

diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 

 
12.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, 

podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e 

contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Chefe do Executivo para 

a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
12.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital (item 12.1.3). 

 
12.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes 
não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, ao 

Chefe do Executivo. 

 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 
14.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora receberá, via e-mail ou convocação, o 

termo de contrato ou a Nota de Empenho. 

 
14.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 

da Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as disposições 

constantes de instrumento equivalente. 

 
14.3. O prazo máximo para assinatura e entrega/postagem do termo de contrato é de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data do recebimento do contrato/nota de empenho via e-mail ou da convocação. 

 
14.3.1. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser 

prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 

Setor de Contratos. 

 
14.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o setor de 
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contratos poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja 

assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

 
14.3.3. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital. 

 
14.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato. 

 
14.5. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, prorrogável na ocorrência de uma 

das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993. 

 
14.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste Edital, ou 

instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 

 
I - As hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II - Critérios para o recebimento do objeto; 

III - prazos e condições de pagamento; 

 
IV - Atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

 
V - Hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por 

eventuais antecipações de pagamentos. 

 
14.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta 

apresentada pela licitante vencedora. 

 
14.8. Será designado um Fiscal e Gestor para o contrato. 

 
14.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

 
14.10. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo 

VI, ou instrumento equivalente. 

 
15. DA FISCALIZAÇÃO 

 
15.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade 

encarregada de acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras definidas 

na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente. 

 
15.2. Fica responsável pela Gestão o Secretário Municipal de Educação a Sr. Luiz Carlos Mende de 

Souza. 

 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
16.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 

não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
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fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com esta 

Municipalidade pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus 

anexos e das demais cominações legais. 

 
16.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da 

Lei nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente 

 
16.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 
16.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, 

impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. 

 
16.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Secretaria Municipal de Educação, garantida a 

prévia defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VI deste edital ou dispostas 

em instrumento equivalente. 

 
16.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666/1993. 

 
16.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Município, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

 
16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Estadual da Associação dos 

Municípios do Espírito Santo (Amunes). 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
17.1. O Município/Fundo Municipal de Saúde poderá revogar este Pregão por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou 

do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

 
17.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

 
17.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

 
17.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação 

ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

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

incluir-se-á o do vencimento. 

 
17.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da 

licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e 

a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

 
17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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17.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de 

habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

 
17.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a 

proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

 
17.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
17.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis. 

 
17.9. O foro da cidade de Guaçui/ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente 

licitação e da aplicação do presente Edital. 

17.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no 
endereço eletrônico mencionado neste Edital, item 3.5, ou através do fone (28) 3551-1177, Ramal. 

 
17.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do 
Fundo Municipal de Saúde, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 

 
17.12. O     Edital      está      disponibilizado,      na      íntegra,      no      endereço      eletrônico 

 www.bll.org.br e também na página www.dslourenco.es.gov.br/licitacoes 
 

17.13. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na Sala da CPL de 
Divino de Sao Lourenço-es, tel: (28) 3551-1177,. 

 
18. ANEXOS 

18.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
18.1.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

 
18.1.2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços; 

 
18.1.3. ANEXO III - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

 
18.1.4. ANEXO IV - Modelo de Declaração de Inexistência de fato impeditivo para licitar; 

 
18.1.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

 
18.1.6. ANEXO VI - Minuta de Contrato. 

 
 
 

 
Divino de São Lourenço/ES, 07 de Fevereiro de 2023. 

 
 

ILSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 
Pregoeiro Suplente

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
(EM  ANEXO)
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

 
A(o): Pregoeiro(a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE D I V I N O  D E  S Ã O  

L O U R E N Ç O - E S  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023. 

 
 

Pela presente, vimos submeter à apreciação de V. Sª. a nossa Proposta de Preços para AQUISIÇÃO DE 

MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO DURANTE O 

ANO LETIVO DE 2023., conforme especificado abaixo. 

Item Especificação Unid. Marca/Modelo Quantidade Unitário Total 

 

 

 
00001 

Achocolatado em pó - Emb. aluminizada de 1 Kg 

ACHOCOLATADO INSTANTÁNEO EM PÓ com 

vitaminas, para preparo de bebida láctea, embalagem 

contendo 01 kg, validade mínima de 04 (quatro) 

meses, a contar no ato de entrega. A rotulagem 

deve conter no minimo as seguintes informações: 

nome e/ou marca, ingredientes, data devalidade, lote 

e informações nutricionais. 

 

 

 
KILO 

  

 

 
800 

  

 

 

 

 
 

00002 

AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG AÇUCAR CRISTAL 

NATURAL, fabricado de cana de açúcar livre de 

fermentação, sem aditivos, conservante e corante, 

isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos 

animais e vegetais, embalado em saco plástico 

resistente transparente, contendo 05 Kg, validade 

mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da 

entrega. A rotulagem deve conter no minimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais.. 

 

 

 

 
 

PAC 

  

 

 

 
 

640 

  

 

 

 
 

00003 

ARROZ BRANCO TIPO 1 EMBALAGEM 5KG ARROZ 

BRANCO TIPO 1, polido, grãos longos e finos, isento 

de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais 

e vegetais, embalado em saco plástico resistente 

transparente, contendo 05Kg, validade minima de 06 

(seis) meses, a contar no ato da entrega. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações nutricionais. 

 

 

 
 

PAC 

  

 

 
 

960 

  

 

 

 
 

00004 

BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO, 

TIPO CREAM CRACKERS, dupla embalagem, caixa 

com 8Kg contendo 40 pacotes de 200g, embalado 

em pacote de plástico resistente, reembalado em 

caixa de papelão, validade mínima de 06 (seis) 

meses, a contar no ato da entrega. A rotulagem 

deve conter no minimo as seguintes informações: 

nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote 

e informações nutricionais. 

 

 

 
 

CAI 

  

 

 
 

2.400 
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00005 

BISCOITO DE MAIZENA BISCOITO DE MAISENA, 

dupla embalagem, caixa com 8Kg contendo 40 

pacotes de 200g, embalado em pacote de plástico 

resistente, reembalado em caixa de papelão, 

validade minima de 06 (seis) meses, a contar no 

atoda entrega. A rotulagem deve conter no mínimo 

as seguintes informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais. 

 

 

 
 

CAI 

  

 

 
 

3.071 

  

 

 
 
00006 

CANJIQUINHA. CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO 

fina, embalada em saco plástico resistente 480 

transparente, contendo 01Kg, validade minima de 04 

(quatro) meses, a contar no ato da entrega. A 

rotulagem deve conter no minimo as seguintes nome 

e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 

informações nutricionais. 

 

 
 

PACOT 

  

 
 

480 

  

 

 
00007 

COLORAU. COLORAU, produto obtido do pó de 

urucum. Pó fino, homogêneo, de coloração 

avermelhada, deve estar sem a presença de 

sujidade ou matérias estranhas. Embalado em pacote 

transparente atóxico, contendo 500g, com nome do 

produtor, data de fabricação e validade. 

 

 
KILO 

  

 
130 

  

 

 

 
 

00008 

FARINHA DE MANDIOCA TIPO BRANCA EMB 1KG. 

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA tipo 1 fina seca. 

Não deverá apresentar residuos, bolor ou cheiro não 

caracteristico. Embalada em saco plástico resistente 

transparente. contendo 01 Kg. validade minima de 04 

(quatro) meses, a contar no ato da entrega. A 

rotulagem deve conter no minimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações nutricionais. 

 

 

 
 

UND 

  

 

 
 

300 

  

 

 

 

 
 

00009 

FEIJÃO PRETO TIPO 1.. FEIJÃO PRETO TIPO 1, 

SAFRA NOVA, GRÃOS INTEIROS E SÃOS, 

ASPECTO BRILHOSO, LISO ISENTO DE MATERIAL 

TERROSOS, SUJIDADES, PEDRAS, FUNGOS OU 

PARASITAS E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E 

ESPÉCIES, EMBALADO EM SACO PLASTICO 

TRANSPARENTE CONTENDO 01KG, REEMBALADO 

EM FARDO PLASTICO TRANSPARENTE DE 20KG, D 

1ª LINHA, DEVENDO APRESENTAR NA EMBALAGEM 

AS INFORMAÇÕE SNUTRICIONAIS E O PRAZO DE 

VALIDADE.ED. FUNDAMENTAL 

 

 

 

 
 

KG 

  

 

 

 
 

960 

  

 
 
00010 

FUBÁ MIMOSO FINO DE MILHO TIPO 1 - PCT C 1KG. 

Fubá mimoso, fino, embalagem contendo 01 Kg, 

devendo apresentar na embalagem o peso liquido, 

as informações nutricionais, data de fabricação e o 

prazo de validade, tipo ou similar a Dórico. 

 
 

KILO 

  
 

400 

  

 

 

 
00011 

LEITE EM PÓ INTEGRAL. Leite em pó integral 

fortificado, preparo instantâneo, sem adição de 

açúcar ou seus derivados, com rendimento de 400 

gramas ± 3,1L, embalado em sache aluminizado 

contendo 400 gramas, reembalado em caixa de 

papelão com 24 unid. , validade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar no ato da entrega, tipo ou similar a 

Maitá. 

 

 

 
UND 

  

 

 
4.800 

  

 

 

 
00012 

MACARRÃO MACARRÃO MASSA SEMOLINA 

COMPRIDA, TIPO ESPAGUETE, N° 8 embalado em 

pacote resistente transparente, contendo 500g, 

validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato 

da entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais. 

 

 

 
UND 

  

 

 
330 
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00013 

MACARRÃO GOELA COM OVOS 500 GRAMAS A 

BASE DE: FARINHA DE TRIGO, DE SÊMOLA COM 

OVOS/CORANTE NATURAL OU OUTRAS 

SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS E SUBMETIDAS A 

PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. 

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL MÁXIMA DE 76 

GRAMAS DE HIDRATO DE CARBONO. ISENTO DE 

PARASITAS. 

EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 

CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE 

ESTENDIDA DE ACORDO COM FABRICANTE. 

 

 

 

 
 

PCT 

  

 

 

 
 

577 

  

 

 
 
00014 

OLEO DE SOJA 900 ML. OLEO DE SOJA vegetal 

refinado, embalagem PVC com tampa e lacre 

contendo 900ml, validade minima de 06 (seis) meses, 

a contar no ato da entrega. A rotulagem deve conter 

no minimo as seguintes informações: nome e/ou 

marca, ingredientes, data de validade, lote e 

informações nutricionais. 

 

 
 

UND 

  

 
 

1.120 

  

 

 

 
 

00015 

Pasta de alho temp. caseiro alho/sal-Pote 500g Pasta 

de alho – Tempero caseiro, tipo artesanal, tendo 

como ingredientes somente alho e sal, embalado em 

pote plástico transparente resistente com tampa e 

lacre contendo 500 gramas, reembalado em caixa de 

papelão com 24UN, devendo apresentar na 

embalagem o peso liquido, as informações 

nutricionais, data de fabricação e o prazo de 

validade, tipo ou similar a Ki Sabor. 

 

 

 
 

UND 

  

 

 
 

560 

  

 

00016 

PÓ DE CAFÉ ESPECIAL 100 ARÁBICA - PCT C 500 G. 

Pó de café especial 100% arábica, torrado e moído, 

embalagem aluminizada contendo 500 gramas, 

devendo apresentar na embalagem o peso liquido, 

as informações nutricionais, data de fabricação e o 

prazo de validade, tipo ou similar a Monte Líbano 

 

PACOT 

  

400 

 
 

 

 

 
 
00017 

SAL REFINADO SAL refinado e iodado, embalado em 

saco resistente transparente, não devendo conter 

umidade, contendo 01Kg, validade minima de 12 

(doze) meses, a contar no ato da entrega. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 

validade, lote informações nutricionais. e 

 

 
 

KILO 

  

 
 

320 

  

 
 
00018 

VINAGRE BRANCO - EMB. 750ML Vinagre branco 

acondicionado em frasco plástico resistente com 

750 ml, apresentar na embalagem o peso liquido, as 

informações nutricionais, data de fabricação e o 

prazo de validade, tipo ou similar a Toscano. 

 
 

UND 

  
 

80 

  

 
 
00019 

BATATA INGLESA.. BATATA INGLESA extra, lisa, 

firme e compactada devendo ser grauda, isenta de 

enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos fisicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. Pacote 01 KG 

 
 

KG 

  
 

1.280 

  

 
 
00020 

CEBOLA EXTRA BRANCA. CEBOLA branca extra, 

firme e compacta, devendo ser grauda, isenta de 

enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. Pacote com 01 kg. 

 
 

KG 

  
 

529 

  

 

 

 
 

00021 

MAMÃO FORMOSA de 1° qualidade, grau médio de 

amadurecimento, ótima qualidade, sem defeitos 

sérios, apresentando tamanho e coloração uniforme, 

com polpa e casca firmes e intactas, sem manchas 

ou defeitos, nem danos físicos e/ou mecânicos, 

destinado ao consumo "in natura", estar fresca. Ser 

bem desenvolvida e madura, com peso variando 

entre 1,0 e 2,0 kg. Livre de sujidades, parasitas e 

larvas. 

 

 

 
 

KILO 

  

 

 
 

2.252 
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00022 

MAÇÃ VERMELHA NACIONAL FRESCA Maçã 

vermelha nacional, fresca, frutos com 60 a 70% de 

maturação climatizada, com aspecto, cor e cheiro e 

sabor próprio, tamanho e coloração uniforme, com 

polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida 

e maturação mediana, livre de resíduos de 

fertilizantes, isenta de enfermidades, parasitas e 

larvas, material terroso e sujidades, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser priotariamente orgânicos e/ou agro 

ecológicos. 

 

 

 

 

 
KILO 

  

 

 

 

 
2.252 

  

 

 

 

 
 

00023 

MELANCIA FRESCA. Melancia, fresca, frutos com 60 

a 70% de maturação climatizada, com aspecto, cor e 

cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração 

uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser 

bem desenvolvida e maturação mediana, livre de 

resíduos de fertilizantes, isenta de enfermidades, 

parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 

devendo ser priotariamente orgânicos e/ou 

agroecológicos 

 

 

 

 
 

KILO 

  

 

 

 
 

2.368 

  

 

 
 
00024 

OVO DE GALINHA EXTRA BRANCO OVO DE 

GALINHA EXTRA BRANCO, fresco, com aspecto, 

cor e cheiro e sabor próprio, tamanho e coloração 

uniformes, isento de parasitas e fungos, material 

terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte, acondicionado 

em embalagem apropriada com 12 unidades. 

 

 
 

DZ 

  

 
 

700 

  

 

 

 
 

00025 

PIMENTÃO. Pimentão verde, fruto fresco de tamanho 

médio, com características íntegras e de primeira 

qualidade, limpo, isento de sujidades, insetos, 

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 

superfície externa. Não deve apresentar quaisquer 

lesões de origem física, mecânica ou biológica, 

oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos 

de fertilizantes, devendo ser priotariamente 

orgânicos e/ou agroecológicos. 

 

 

 
 

UND 

  

 

 
 

180 

  

00026 TOMATE LONGA VIDA EXTRA. TOMATE longa vida 
extra, tipo salada, tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, livre de resíduos de fertilizantes, 
isentam de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos fisicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Pacote com 01 kg. 

UND  1.500   

 

 

 

 
 

00027 

MUSCULO. CARNE BOVINA EM CUBOS, MÚSCULO, 

(de aproximadamente 50g), congelada em 

embalagem plástica resistente intacta, e contendo 01 

Kg impresso na mesma, com no máximo 1% de 

gordura e livre de aponervose. Validade minima de 

04 (quatro) meses, a contar no ato da entrega. A 

rotulagem deve conter no minimo as seguintes 

informações: peso, data de processamento, data de 

validade, carimbo de inspeção do órgão competente, 

procedência da carne, nome e/ou marca, lote e 

nutricionais. 

 

 

 

 
 

KG 

  

 

 

 
 

960 

  

 

 

 

 
00028 

PATINHO BOVINO MOÍDO CONGELADO, EMB. 1KG. 

CARNE BOVINA MOIDA, PATINHO, in natura, 

congelada em embalagem plástica resistente e 

intacta, contendo 01 Kg impresso na mesma, com no 

máximo 1% de 80 gordura e livre de aponervose. 

Validade mínima de 04 (quatro) meses, a contar no 

ato da entrega. A rotulagem deve conter no mínimo 

as seguintes informações: peso, data de 

processamento, data de validade, carimbo de 

inspeção do órgão competente 

 

 

 

 
KILO 

  

 

 

 
1.280 
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00029 

PEITO DE FRANGO PEITO DE FRANGO SEM OSSO, 

SEM CARCAÇA, SEM PELE E SEM TEMPERO, 

congelado em embalagem plástica resistente e 

intacta, contendo 01Kg impresso na mesma. 

Validade mínima de 04 (quatro) meses, a contar no 

ato da entrega. A rotulagem deve conter no mínimo 

as seguintes informações: peso, data de 

processamento, data de validade, carimbo de 

inspeção do órgão competente, procedência da 

carne, nome e/ou marca, lote e informações 

nutricionais. 

 

 

 

 
 

KILO 

  

 

 

 
 

1.500 

  

 

 

 

 

 

 
00030 

EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE 

extrato de tomate simples e concentrado embalado 

em latas ou tetrapack com peso liquido de 350g 

aproximadamente, declarar marca, o produto deve 

estar acondicionado em caixas de papelão lacradas 

com fita adesiva de modo a garantir o transporte e 

armazenamento, não devem estar amassados; 

enferrujados e estufados, não devem conter 

perfurações; principalmente nas costuras; não 

devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando 

abertos, não devem apresentar manchas escuras e 

ferrugem, na parte interna, prazo mínimo de validade 

06 (seis) meses, a contar no ato da entrega, tipo ou 

similar a pomarola. 

 

 

 

 

 

 
UND 

  

 

 

 

 

 
680 

  

00031 
Leite de soja original - Embal. c 1litro Leite de soja 

original - Embal. c/ 1litro 
LITRO 

 
50   

 

 

 

 

 

 
 

00032 

Filé de Tilápia congelado sem peles e espinhos FILÉ 

DE TILÁPIA congelado, em filé, sem peles e 

espinhas, limpo, com cor, cheiro e sabor próprios, 

sem manchas esverdeadas e parasitas, pesando 

aproximadamente 100g cada unidade, 

acondicionados em saco plástico transparente 

resistente, contendo 01 

Kg impresso na mesma, comselo de inspeção do 

órgão competente. Validade mínima de 04 (quatro) 

meses, a contar no ato da entrega. A rotulagem 

deve conter no mínimo asseguintes informações: 

peso, data de processamento, data de validade, 

carimbo de inspeção do órgão competente, 

procedência da carne, nome e/ou marca, lote e 

informações nutricionais 

 

 

 

 

 

 
 

KILO 

  

 

 

 

 

 
 

750 

  

 
 

00033 

POLPA DE FRUTA DE ABACAXI COMPOSTO 

LÍQUIDO EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS 

PARTES COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; 

APRESENTAÇÃO NA FORMA DE POLPA DE FRUTA 

CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA 

MADURAE SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO 

ADEUQADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE 

ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO ATÉ O CONSUMO; ISENTO DE 

FRAGMENTOS DAS PARTES NÃO COMESTÍVEIS E 

SEM AÇÚCAR; COM ASPECTO EM PASTA MOLE, 

COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO ACONDICIONADO 

EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG CADA 

UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR 

DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - CNNPA N° 12, 

DE 24/07/78 E RDC 272, DE 22/09/05 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS 

NORMAS DE ROTULAGEM GERAL, NUTRICIONAIS 

E ESPECÍFICAS NO RESPECTIVO REGULAMENTO 

TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR 

IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DO FORNECEDOR, 

NOME DO PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE 

INSPEÇÃ SANITÁRIA 

 
 

KG 

  
 

150 
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00034 

POLPA DE FRUTA DE ACEROLA COMPOSTO 

LÍQUIDO EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS 

PARTES COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; 

APRESENTAÇÃO NA FORMA DE POLPA DE FRUTA 

CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA 

E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO ADEUQADO, 

SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA 

APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O 

CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES 

NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR; COM ASPECTO 

EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 

KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO 

ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - CNNPA 

N° 12, DE 24/07/78 E RDC 272, DE 22/09/05 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS 

NORMAS DE ROTULAGEM GERAL, NUTRICIONAIS E 

ESPECÍFICAS NO RESPECTIVO REGULAMENTO 

TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO 

E CONTATO DO FORNECEDOR, NOME DO 

PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃ 

SANITÁRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

150 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

00035 

POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA COMPOSTO 

LÍQUIDO EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS 

PARTES COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; 

APRESENTAÇÃO NA FORMA DE POLPA DE FRUTA 

CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA 

E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO ADEUQADO, 

SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA 

APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O 

CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES 

NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR; COM ASPECTO 

EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 

KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO 

ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - CNNPA 

N° 12, DE 24/07/78 E RDC 272, DE 22/09/05 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS 

NORMAS DE ROTULAGEM GERAL, NUTRICIONAIS E 

ESPECÍFICAS NO RESPECTIVO REGULAMENTO 

TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO 

E CONTATO DO FORNECEDOR, NOME DO 

PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃ 

SANITÁRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

150 

  

 

 

 

 
00036 

POLPA DE FRUTA DE GOIABA COMPOSTO LÍQUIDO 

EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES 

COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; 

APRESENTAÇÃO NA FORMA DE POLPA DE FRUTA 

CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA 

E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO ADEUQADO, 

SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA 

APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O 

CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES 

 

 

 

 
KG 

  

 

 

 
150 
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 NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR; COM ASPECTO 

EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 

KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO 

ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - CNNPA 

N° 12, DE 24/07/78 E RDC 272, DE 22/09/05 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS 

NORMAS DE ROTULAGEM GERAL, NUTRICIONAIS E 

ESPECÍFICAS NO RESPECTIVO REGULAMENTO 

TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO 

E CONTATO DO FORNECEDOR, NOME DO 

PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃ 

SANITÁRIA. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

00037 

POLPA DE FRUTA DE MANGA COMPOSTO LÍQUIDO 

EXTRAÍDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES 

COMESTÍVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; 

APRESENTAÇÃO NA FORMA DE POLPA DE FRUTA 

CONGELADA; LÍQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA 

E SÃ; PROCESSO TECNOLÓGICO ADEUQADO, 

SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA 

APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATÉ O 

CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES 

NÃO COMESTÍVEIS E SEM AÇÚCAR; COM ASPECTO 

EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO 

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 

KG CADA UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO 

ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - CNNPA 

N° 12, DE 24/07/78 E RDC 272, DE 22/09/05 E SUAS 

ALTERAÇÕES POSTERIORES. DEVE ATENDER ÀS 

NORMAS DE ROTULAGEM GERAL, NUTRICIONAIS E 

ESPECÍFICAS NO RESPECTIVO REGULAMENTO 

TÉCNICO, DEVENDO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO 

E CONTATO DO FORNECEDOR, NOME DO 

PRODUTO, PESO, PRAZO DE VALIDADE, 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃ 

SANITÁRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

150 

  

Valor Total Geral  

 

 
 

Validade da Proposta ________ dias. 
 

CNPJ da Empresa:___________________ 

 
 

(Local), ........... de ................... de ........... 

 
 

Assinatura Identificável 

(nome do representante legal e carimbo da empresa) 

 

 
 

 



 
PREFEITURA MUNICPAL DE DIVINO DE ÃO LOURENÇO 

ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO 
 

Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, Cep 29.590-000 
                              Telefone: (28) 3551-1177   E-mail: licitacao@dslourenco.es.gov.br 

 
 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR DE 18 ANOS NO QUADRO FUNCIONAL 
DA EMPRESA 

 
Ao: Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE D I V I N O  D E  S Ã O  

L O U R E N Ç O - E S  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023. 

 

 
A empresa (razão social da empresa), estabelecida (endereço completo), devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº......................, inscrição estadual nº ................................... , declara sob as penalidades 

cabíveis a inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando 

trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou mesmo menor de dezesseis anos, salvo regularmente 

contratado na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos (Art. 7º XXXIII CF). 

 

 
(Local), ........... de ...................... de 2023. 

 

 
Assinatura Identificável 

(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 

 
 

Ao: Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE D I V I N O  D E  S Ã O  

L O U R E N Ç O - E S  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023. 

 
 

......................<<nome   da   empresa>>...........................,   CNPJ   N.º ....................................... <<endereço 
completo>> ..................., declara sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos 
supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

(Local), ........... de ...................... de 2023. 

 
 

Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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. 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023. 

A empresa ____________________________________________________________ , inscrita no CNPJ sob o 

nº______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax 

nº______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). 

________________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa 

atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como 

RESPONSABILIZAR-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante. 

 

____________________________ , _______ de __________________ de 2023. 
 
 
 
 

_____________________________ 

Representante LegaL 
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ANEXO VI 
 

Minuta do termo de contrato 

Contrato nº ___________ 

Processo nº 00102/2023 

Pregão Eletrônico nº 00001/2023 

ID: 2023.022E0700001.02.0001 

 

Contrato para a AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

DURANTE O ANO LETIVO DE 2023., que entre si celebram o 

Município de DIVINO DE SÃO LOURENÇO e a

 empresa 

____________________________________. 

 

  O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.174.127/0001-83, com sede à Praça 10 de Agosto, nº 10, nesta 

cidade, representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. ELEARDO APARÍCIO COSTA 

BRASIL, brasileiro, casado, funcionário publico , portador do CPF nº 003.741.147-06 e da Carteira 

de Identidade nº 968.097 SSP-ES, residente e domiciliado na Rua Domingos Martins, nº 47, Centro, 

Divino de São Lourenço/ES, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa 

___________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 

___________________, com sede na Rua/Av ____________, nº. _____, CEP __________, Bairro 

__________, na Cidade de ________________, Estado do(e) ___________, neste ato representada 

por ____ (nome e qualificação completa do representante legal da contratada)__________, 

residente e domiciliado na Rua(Av) ___________, nº. ____, CEP ___________, Bairro 

_______________, na Cidade de __________________, Estado do(e) ____________, portador da 

Carteira de Identidade nº. _______________, expedida pela SSP/____, inscrito no CPF sob nº. 

_________________, a seguir denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da lei Federal 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883 de 9 de 

junho de 1994, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 50/2017 e das demais normas 

legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO ELETRONICO nº 01/2023, para 

REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de ..../..../......., 

firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, 

suas alterações posteriores e das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações 

e responsabilidades das partes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
DO OBJETO 

 
1.1 - O objeto da presente licitação é AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO DURANTE O ANO LETIVO DE 

2023., conforme especificado no Anexo 01 do Edital e Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
DO PREÇO 

 
2.1 - Pela a aquisição dos objetos aqui ajustado, a contratante pagará à contratada, o valor de 
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R$____ ( __________ ). 

 
DO PRAZO 

 
2.2 - O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias de acordo com o recebimento do objeto, 

devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Educação, mediante a apresentação de 
 

documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras que, depois de conferidos e visados, serão 

encaminhados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Pagamento, conforme 

previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2022. 

 
3.2 - O preço ofertado para a aquisição do objeto da presente Licitação será fixo e irreajustável ao 

longo pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da proposta a que se 

refere esta licitação. 

 
3.3 - Após o período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta e em havendo interesse da 

contratante pela prorrogação do contrato, devidamente justificado, os preços poderão ser 

reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
DO CUMPRIMENTO DO OBJETO E ENTREGA 

 
4.1 - A execução do objeto da presente licitação dar-se-á em conformidade com as determinações 

da Secretaria Municipal responsável, que fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do presente contrato. 

 
4.1.1 - A entrega dos hortifrutigranjeiros acontecerá, semanalmente ou de acordo com a 

solicitação da Nutricionista Responsável pelo PNAE. 

 
4.1.2 - A entrega dos pães acontecerá diariamente ou semanalmente, nas escolas e nas 

quantidades estabelecidas pela Nutricionista responsável do PNAE. 

 
4.1.3 - O restante dos gêneros alimentícios deverá ser entregue nas Escolar. 

 
4.1.4 - Os produtos cárneos deverão estar totalmente congelados no ato da entrega. 

 
4.1.5 - Só serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, 

estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização; 

 
4.1.6 - Serão aceitos somente produtos de primeira ou superior qualidade, conforme descrição dos 

produtos contida em anexo. 

 
4.1.7 - O gênero deverá ser entregue em sua embalagem original, não podendo estar amassada, 

rasgada ou com sujidades; 
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4.1.8 - O cronograma será expedido pela Nutricionista responsável mensalmente ou de acordo 

com a necessidade do Município. A entrega deverá ocorrer em no máximo de 05 (cinco) dias úteis 

após o envio da autorização de fornecimento 

 
4.1.9 - Os produtos Hortifrutigranjeiros deverão obedecer às seguintes condições de qualidade: 

A. Grau de maturação deverá ser uniforme. 

B. Serão aceitos frutos com danos mecânicos de até 5%. 

C. Serão aceitos frutos manchados até 3%. 

D. Não serão aceitos frutos deteriorados. 

E. Não serão aceitos frutos danificados por doenças/pragas. 

F. Deverão vir selecionados, apresentando padronização de tamanho. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
DA FONTE DE RECURSOS 

 
5.1 - Os recursos orçamentários para atender ao objeto da presente licitação serão provenientes 

da seguinte dotação: 

 
Material de Consumo - Fontes de Recurso: 150000000000, 155000000000 e 155200000000 Ensino 
Fundamental 
701.123.610.009.2.011. 3.3.90.30.00 
Ficha: 69 
Ensino Infantil 
701.123.610.009.2.012. 3.3.90.30.00 
Ficha: 72 

 
CLAUSULA SEXTA 

 
I - Compete à CONTRATADA: 

 
a) entregar o objeto de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Contrato e 

mantê-los em pleno funcionamento dentro do período da garantia; 

b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 

Contratante; 

c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme 

dispões o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações; 

d) garantir a execução qualificada do contrato durante o período da garantia. 

 
II - Compete a CONTRATANTE: 

 
a) efetuar o pagamento após a entrega do objeto em caso de aceitabilidade; 

b) definir o local para entrega; 

c) designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega do objeto; 

d) Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e 

recomendações da contratante; 

e) Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em 

função da prestação dos serviços/cumprimento do objeto. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 
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DAS PENALIDADES: 

 
7.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 

realização dos serviços, objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º 

da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber: 

7.1.1 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de 

até 5 (cinco) anos. 

7.1.2 - Multa pelo atraso na realização dos serviços previstos, após a assinatura do 

contrato, calculada pela fórmula: 
 

 

M= 0,01 x C x D 

Onde: 

M = valor da multa 

C = valor mensal da obrigação 

D = número de dias em atraso 

7.2 - Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas 

contidas neste edital, sujeitará o Licitante à penalidade de multa cominatória de 5% (cinco 

por cento) incidente sobre o valor global da proposta apresentada. 

7.3 - A aplicação da penalidade contida no item 7.1.2 e 7.2, não afasta a aplicação da 

sanção trazida no item 7.1.1. 

Durante a execução do contrato poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: a) Advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do contrato; 

c) suspensão para contratar com a Administração; 

d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual; 

 
7.4 - As multas serão calculadas pelo valor total do contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

 
DA RESCISÃO 

8.1 - A contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer indenização 

nos seguintes casos: 

a) inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais e as previstas 

em Lei; 

b) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

c) Atraso injustificado na execução dos serviços; 

d) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade; 

e) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo do 

Município prejudique a execução do Contrato; 

f) A subcontratação total ou parcial dos serviços contratados sem a prévia autorização da 

PMDRP; 

g) A associação do Contratado com outrem para a execução do objeto contratual; a cessão ou 

transferência - total ou parcial - bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas nesta 

Licitação; 

h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo Prefeito municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o 

Contrato; 

 
8.2 - A rescisão do contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o presente nos 

artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

 



 
PREFEITURA MUNICPAL DE DIVINO DE ÃO LOURENÇO 

ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO 
 

Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, Cep 29.590-000 
                              Telefone: (28) 3551-1177   E-mail: licitacao@dslourenco.es.gov.br 

CLÁUSULA NONA 

 
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 - Os recursos, representação e pedidos de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 

 
 

10.1 - Os casos omissos no presente contrato serão dirimidos pelo Edital e seus anexos e pela 

legislação própria em vigor. 

 
10.2 - Fica eleito o foro de Guaçui, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou 

indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 
Divino de são Lourenço-ES, ------- de ---------------------de --- --. 

 

______________________________ 

Contratante (Prefeitura) 
 

______________________________ 

Contratado 

 
Testemunhas: 

______________________________________ 

______________________________________ 


