
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

          A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO./ES
denominado PMDSL-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
andar sala 01, centro,Divino de S
Pregoeiro, que abaixo subscreve, 
de 2019, atendendo ao que dispõe as Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 
2006 e Lei Municipal nº. 280/2007
licitação nos termos deste edital. 

 

1 - DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 – Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL

1.2–Processo Administrativo nº: 002

1.3 – Tipo de Licitação:MENOR PREÇO POR 

1.4- RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

1.5- CREDENCIAMENTO: ATÉ AS 

1.6-INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 

                                                               

1- DO OBJETO 

1.1 - O objeto da presente licitação é a 
FORNECIMENTO DE  REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS A ATENDER A 
DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA 
MUNICIPALIDADE DURANTE O ANO DE 202
edital.   
 

2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-FMS 

 

EXCLUSIVO PARA 
MICROEMPRESAS - ME E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO./ES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DSL, com sede à Praça Municipal, s/nº, 
andar sala 01, centro,Divino de São Lourenço – ES, CEP 29590-000, por intermédio de seu 
Pregoeiro, que abaixo subscreve, subscreve designado pelo Decreto nº. 131

, atendendo ao que dispõe as Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 

280/2007 e alterações posteriores, TORNA PÚBLICO
 

DO TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL 

002082/2020. 

MENOR PREÇO POR LOTE 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 09:00HS DO DIA 18 DE FEVEREIRO 

AS 09:30HS  DO DIA  18 DE FEVEREIRO DE 2021

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA: ÀS 09:30HS DO DIA  18 DE FEVEREIRO

                                                                

O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA E 
FORNECIMENTO DE  REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS A ATENDER A 
DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA 

CIPALIDADE DURANTE O ANO DE 2021, conforme especificado no A

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO./ES, doravante 

, com sede à Praça Municipal, s/nº, 
, por intermédio de seu 
131 de 02 de Novembro 

, atendendo ao que dispõe as Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 

TORNA PÚBLICO, que fará realizar 

FEVEREIRO DE 2021. 

1. 

FEVEREIRO DE 2021. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA E 
FORNECIMENTO DE  REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS A ATENDER A 
DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA 

conforme especificado no ANEXO I deste 
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2.1 - Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem a todas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, 
independentemente de transcrição e que      desenvolvam as atividades objeto desta  licitação:

2.1.2 - A participação nesta licitação é restrita às 
PEQUENO PORTE - EPP, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seu(s) Anexo(s).

2.1.3 - Caso as ME e EPP não tenha interesse em participar da licitação, o certame será 
repetido para todas as empresas interessadas.

2.1.4 - Não serão admitidas nesta Licitação à participação de empresas que estejam   
cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou   impedimento de 
contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas   inidôneas para licitar ou 
contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições
do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 

4.3 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária     dentro 
do prazo estipulado, participará do Pregão com a proposta apresentada,  renunciando a 
apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

 
3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

3.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 
deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em dois 
distintos, fechados e identificados, respectivamente como nº 01 e 02, para o que sugere
seguinte inscrição: 

A: PREFEITURA DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

PREGÃO Nº 02/2021-FMS.

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE: (nome da empresa)

ENDEREÇO: 

 

A: PREFEITURA DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

 PREGÃO Nº 02/2021-FMS.

 ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS  DE HABILITAÇÃO

 LICITANTE: (nome da Empresa)

 ENDEREÇO: 
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Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem a todas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, 

transcrição e que      desenvolvam as atividades objeto desta  licitação:

A participação nesta licitação é restrita às MICROEMPRESAS -
, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à

ntes deste Edital e seu(s) Anexo(s). 

Caso as ME e EPP não tenha interesse em participar da licitação, o certame será 
repetido para todas as empresas interessadas. 

Não serão admitidas nesta Licitação à participação de empresas que estejam   
cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou   impedimento de 
contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas   inidôneas para licitar ou 
contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições

Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária     dentro 
do prazo estipulado, participará do Pregão com a proposta apresentada,  renunciando a 

propostas e a interposição de recurso. 

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 
deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em dois 
distintos, fechados e identificados, respectivamente como nº 01 e 02, para o que sugere

DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 

FMS. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LICITANTE: (nome da empresa) 

DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 

FMS. 

DOCUMENTOS  DE HABILITAÇÃO 

LICITANTE: (nome da Empresa) 

Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem a todas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, 

transcrição e que      desenvolvam as atividades objeto desta  licitação: 

- ME, EMPRESAS DE 
, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

Caso as ME e EPP não tenha interesse em participar da licitação, o certame será 

Não serão admitidas nesta Licitação à participação de empresas que estejam    
cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou   impedimento de 
contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas   inidôneas para licitar ou 
contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições do art. 9º e inciso V 

Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária     dentro 
do prazo estipulado, participará do Pregão com a proposta apresentada,  renunciando a 

Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 
deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em dois envelopes 
distintos, fechados e identificados, respectivamente como nº 01 e 02, para o que sugere-se a 
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4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

4.1. O licitante deverá apresentar
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o 
único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do 

4.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes, 
sendo obrigatória a apresentação de toda a documentação de credenciamento mesmo para as 
empresas que não possuírem representa na sessão.

4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
em se tratando de sociedade comerci
documento de eleição de seus administradores; no caso de 
constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País,  decreto de autorização, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

b) se representante legal, deverá apresentar:

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas 
as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, 
constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo II deste edital)
representante legal do licitante, comprovando a existência
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em 
ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante 
como dirigente da empresa. 

b.3) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se 
tratando de sociedade comercial
documento de eleição de seus administradores; no caso de 
constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País,  decreto de autorização, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em d
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado.
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DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o 
único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado.

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes, 
sendo obrigatória a apresentação de toda a documentação de credenciamento mesmo para as 
empresas que não possuírem representa na sessão. 

iamento será efetuado da seguinte forma: 

dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil
constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 

a em funcionamento no País,  decreto de autorização, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

deverá apresentar: 

instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas 
as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, 
constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  

(conforme modelo no Anexo II deste edital)
representante legal do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para 
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em 
ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante 

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil
constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País,  decreto de autorização, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em d
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o 

representado. 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes, 
sendo obrigatória a apresentação de toda a documentação de credenciamento mesmo para as 

da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
sociedade civil, inscrição do ato 

constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 
a em funcionamento no País,  decreto de autorização, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas 

o nome do outorgado, 
constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  ou 

(conforme modelo no Anexo II deste edital) outorgado por 
dos necessários poderes para 

formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em 
ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante 

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se 
, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

sociedade civil, inscrição do ato 
constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País,  decreto de autorização, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
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d) declaração escrita de cumprimento dos requisitos de habilitação conforme modelo Anexo IV.

4.3.1.  É obrigatória a apresentação de documento de identidade do Outorgado.

4.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória 
a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
licitação. 

4.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem utilizar
previstos na Lei Complementar nº 123/2006 para os casos de aquisições públicas, deverão 
manifestar no momento do credenciamento o interesse, 
enquadramento no ato do credenciamento apresentando declaração de enquadramento como 
ME/EPP assinada pelo responsável contábil, conforme modelo Anexo VI, ou através de 
documento emitido por Órgão Oficial.

OBS.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, Cópia 
Autenticada por Servidor Municipal de 
Internet, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá 
envelopes nºs 01 - PROPOSTA DE PREÇO e 02 

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 
a participação de nenhum licitante retardatário.

6 - PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 01:

6.1. A proposta deverá ser apresentada, 
impressa por meio eletrônico, redigida em linguagem clara, sendo a última datada e assinada 
pelo representante legal da empresa, 
deste edital, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e
houver) e nome da pessoa indicada para contatos;

b) declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) 
corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da 
Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17

c) deve ser indicado preço unitário líquido dos medicamentos, e em moeda na
preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 
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declaração escrita de cumprimento dos requisitos de habilitação conforme modelo Anexo IV.

É obrigatória a apresentação de documento de identidade do Outorgado.

Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória 
a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem utilizar
previstos na Lei Complementar nº 123/2006 para os casos de aquisições públicas, deverão 
manifestar no momento do credenciamento o interesse, devendo comprovar o seu 
enquadramento no ato do credenciamento apresentando declaração de enquadramento como 
ME/EPP assinada pelo responsável contábil, conforme modelo Anexo VI, ou através de 
documento emitido por Órgão Oficial. 

exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, Cópia 
Autenticada por Servidor Municipal de DIVINO DE SÃO LOURENÇO-

órgão da imprensa oficial. 

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá 

PROPOSTA DE PREÇO e 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 
a participação de nenhum licitante retardatário. 

ENVELOPE Nº 01: 

A proposta deverá ser apresentada, OBRIGATÓRIAMENTE      em papel, datilografada ou 
impressa por meio eletrônico, redigida em linguagem clara, sendo a última datada e assinada 
pelo representante legal da empresa, preferencialmente nos moldes sugeridos

razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e
houver) e nome da pessoa indicada para contatos; 

proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) 
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da 

Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002 (modelo Anexo III)

deve ser indicado preço unitário líquido dos medicamentos, e em moeda na
preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 

declaração escrita de cumprimento dos requisitos de habilitação conforme modelo Anexo IV. 

É obrigatória a apresentação de documento de identidade do Outorgado. 

Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória 
a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem utilizar-se dos benefícios 
previstos na Lei Complementar nº 123/2006 para os casos de aquisições públicas, deverão 

devendo comprovar o seu 
enquadramento no ato do credenciamento apresentando declaração de enquadramento como 
ME/EPP assinada pelo responsável contábil, conforme modelo Anexo VI, ou através de 

exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, Cópia 

-ES; ou retirados Via 

No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 

em papel, datilografada ou 
impressa por meio eletrônico, redigida em linguagem clara, sendo a última datada e assinada 

preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo I 

razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se 

proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da 

(modelo Anexo III); 

deve ser indicado preço unitário líquido dos medicamentos, e em moeda nacional. No referido 
preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 
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eventualmente incidam sobre a operação, bem como despesas com t
estadia ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor;

6.2 – Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, três casas decimais após a vírgula, e duas casas para o valor tota

6.3 - Os valores poderão ser revistos, sempre que houver a necessidade de reestabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal 
8.666/93. O mesmo critério será utilizado em caso de redução no preço.

6.4– Validade da Proposta: A proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 
corridos a contar da data de realização do pregão.

OBS: Erros de natureza formal que não alterem o valor da proposta, bem como  quaisquer 
inserções na proposta que visem
serão tidas como inexistentes, aproveitando
instrumento convocatório. 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1. O critério de julgamento será o men
requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor.

7.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, até a proclamação do vencedor.

7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta 

7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de 
classificação. 

7.6. É vedada a oferta de lance com vistas ao emp

7.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando
desistente às penalidades constantes no item 
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eventualmente incidam sobre a operação, bem como despesas com transporte, alimentação, 
estadia ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor; 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
, três casas decimais após a vírgula, e duas casas para o valor tota

Os valores poderão ser revistos, sempre que houver a necessidade de reestabelecer o 
financeiro do contrato, conforme art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal 

8.666/93. O mesmo critério será utilizado em caso de redução no preço. 

A proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 
corridos a contar da data de realização do pregão. 

: Erros de natureza formal que não alterem o valor da proposta, bem como  quaisquer 
inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital,  
serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

O critério de julgamento será o menor preço por item. Verificada a conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 

dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor.

Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 

ivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, até a proclamação do vencedor. 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de 

É vedada a oferta de lance com vistas ao empate. 

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando
desistente às penalidades constantes no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital.

ransporte, alimentação, 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
, três casas decimais após a vírgula, e duas casas para o valor total de cada item. 

Os valores poderão ser revistos, sempre que houver a necessidade de reestabelecer o 
financeiro do contrato, conforme art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal 

A proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 

: Erros de natureza formal que não alterem o valor da proposta, bem como  quaisquer 
modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital,  

se a proposta no que não for conflitante com o 

Verificada a conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 

dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 

Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 

ivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de 

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
deste Edital. 
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7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

7.10. O encerramento da etapa competitiva dar
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a 
respeito. 

7.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificaçõ
edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço global. 

7.13. Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 
que não atenderem aos requisitos do item 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.

c) as propostas que não forem datilografada ou impres
do edital. 

7.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

7.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prej
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos. 

7.16. A Sessão Pública não será suspensa, salv
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 
licitações deste Município, conforme subitem 1

7.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será m
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
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A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
s manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

lores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a 

á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificaçõ
edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço global.  

as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de 
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 
que não atenderem aos requisitos do item 6; 

as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis. 

orem datilografada ou impressa, conforme estabelece o item 6

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prej
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 

A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 
licitações deste Município, conforme subitem 16.1 deste Edital. 

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 

á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

lores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a 

á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 

as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
em pontos essenciais, de 

modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 

sa, conforme estabelece o item 6.1 

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 

o motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 

arcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
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7.18. Aplicar-se-á no que couber, no julgamento das propostas, as disposições constantes no 
Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006.

8 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02:    (CND)

8.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do 
Nº 02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura da Sessão Pública 
do Pregão: 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

b) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;

c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço; 

d) Certidão Negativa relativa a Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (INSS);

e) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual;

f) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal da Sede da licitante;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabal

h) Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de funcionários, menores de 18 
anos, conforme Lei federal nº 9.854, de 27/10/1999, e inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição 
Federal,  inclusive no art. 27 da lei federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e a
representante legal da licitante (modelo Anexo VI)

i) Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade e sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Púb
conforme modelo Anexo VII. 

8.2- Qualificação Técnica 

a) Alvará Sanitário 

b) Alvará de Localização e Funcionamento

8.3- Qualificação Econômica - Financeira

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a data fixada do 
documento.  

OBS: Os documentos deverão ser apresentados em seus originais, ou por fotocópia 
PREVIAMENTE autenticada em cartório ou por servidor da Prefeitura Municipal de DIVINO DE 
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á no que couber, no julgamento das propostas, as disposições constantes no 
Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006. 

ENVELOPE Nº 02:    (CND) 

Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do 
, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura da Sessão Pública 

Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Certidão Negativa relativa a Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (INSS);

Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual; 

Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal da Sede da licitante;

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de funcionários, menores de 18 
anos, conforme Lei federal nº 9.854, de 27/10/1999, e inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição 
Federal,  inclusive no art. 27 da lei federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações, assinada pelo 

(modelo Anexo VI); 

Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade e sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Púb

b) Alvará de Localização e Funcionamento 

Financeira 

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
ídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a data fixada do 

Os documentos deverão ser apresentados em seus originais, ou por fotocópia 
PREVIAMENTE autenticada em cartório ou por servidor da Prefeitura Municipal de DIVINO DE 

á no que couber, no julgamento das propostas, as disposições constantes no 

Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 
, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura da Sessão Pública 

Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Certidão Negativa relativa a Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (INSS); 

Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal da Sede da licitante; 

Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de funcionários, menores de 18 
anos, conforme Lei federal nº 9.854, de 27/10/1999, e inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição 

lterações, assinada pelo 

Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade e sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, 

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
ídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a data fixada do 

Os documentos deverão ser apresentados em seus originais, ou por fotocópia 
PREVIAMENTE autenticada em cartório ou por servidor da Prefeitura Municipal de DIVINO DE 
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SÃO LOURENÇO-ES.  Os documentos retirados Via Internet deverão ser apresentados, de 
preferência, no original. 

8.4. Os documentos exigidos no item 
quanto separadamente. 

8.5. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá
após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

 

8.6. Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de habilitação 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administ
Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo 
que, em caso de não regularização da documentação dentro do prazo previst
decadência do direito à contratação 

9 - DA ADJUDICAÇÃO: 

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do 

9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante, 
sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, e examinará as ofertas subseqüentes e 
qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 
de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que 
o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

9.3. Encerrado o julgamento das 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, 
importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão 
a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais 
licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem
prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando
vista imediata do processo. 

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do
Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso.
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ES.  Os documentos retirados Via Internet deverão ser apresentados, de 

Os documentos exigidos no item 8.1, “b” e “d” serão aceitos caso entregues tanto conjunta 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 
as, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá

após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de habilitação 
a restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administ
Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo 
que, em caso de não regularização da documentação dentro do prazo previst
decadência do direito à contratação (Lei Complementar nº 123/06, art. 43, §§ 1º e  2º).

Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
lhe adjudicado o objeto do certame. 

Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante, 
sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, e examinará as ofertas subseqüentes e 
qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração 
de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que 
o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, 

ência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão 
a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais 
licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso n
prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do
Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso.

ES.  Os documentos retirados Via Internet deverão ser apresentados, de 

.1, “b” e “d” serão aceitos caso entregues tanto conjunta 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 
as, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, 

após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de habilitação 
a restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo 
que, em caso de não regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará 

(Lei Complementar nº 123/06, art. 43, §§ 1º e  2º). 

Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante, 
sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, e examinará as ofertas subseqüentes e 

assim, sucessivamente, até a apuração 
de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que 
o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, 

ência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão 
a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais 

se sobre as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, 

Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do 
Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 
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10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentarem as contra
da recorrente. 

10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 
de admissibilidade dos recursos. 

10.4. As razões e as impugnações ao recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 

11 – DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1. Os produtos deverão  ser fornecidos
será diário e em quantidades e horários estabelecidos pela contratante.

11.2. A empresa licitante vencedora deverá comparecer junto ao setor de licitações do 
Município, através de seu representante legal, e
certame, para proceder a assinatura do contrato, sob pena de decair o direito.

11.3 – Os participantes do pleito que tiverem adjudicado para si a totalidade ou parte dos itens 
cotados deverão providenciar os 
Secretaria Municipal de Saúde. 

11.5 – Na entrega dos produtos
individualmente, ou seja, lacrados, para que não ocorra contaminação.

11.6 – Deverá constar no corpo da nota fiscal a seguinte expressão: "
Nº 008/2019-FMS. 

12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

12.1 – As despesas decorrentes do presente edital correrão à conta das dotações or
do orçamento exercício de 2020: 

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 01.103.010.0121.2035-3.3.90.30.00

11.2 - O pagamento será efetuado pelo Fundo 
entrega dos itens, mediante crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor.

12 – DAS PENALIDADES: 
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Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a corr

A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 
 

As razões e as impugnações ao recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
o, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

fornecidos no decorrer do exercício de 
em quantidades e horários estabelecidos pela contratante. 

A empresa licitante vencedora deverá comparecer junto ao setor de licitações do 
Município, através de seu representante legal, em até 3 (três) dias úteis após a homologação do 
certame, para proceder a assinatura do contrato, sob pena de decair o direito.

Os participantes do pleito que tiverem adjudicado para si a totalidade ou parte dos itens 
os produtos a ele adjudicado, de acordo com as solicitações da 

produtos, os mesmos deverão estar embalados ou protegidos 
individualmente, ou seja, lacrados, para que não ocorra contaminação. 

Deverá constar no corpo da nota fiscal a seguinte expressão: "PREGÃO PRESENCIAL 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO  

As despesas decorrentes do presente edital correrão à conta das dotações or
 

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

.00-Material de Consumo - FICHA062- FONTE 

O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal, em até 30 (
dos itens, mediante crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor.

Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
razões, que começará a correr do término do prazo 

A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 

As razões e as impugnações ao recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de 2020. O fornecimento 

A empresa licitante vencedora deverá comparecer junto ao setor de licitações do 
m até 3 (três) dias úteis após a homologação do 

certame, para proceder a assinatura do contrato, sob pena de decair o direito. 

Os participantes do pleito que tiverem adjudicado para si a totalidade ou parte dos itens 
a ele adjudicado, de acordo com as solicitações da 

, os mesmos deverão estar embalados ou protegidos 

PREGÃO PRESENCIAL 

As despesas decorrentes do presente edital correrão à conta das dotações orçamentárias 

FONTE 1211. 

(TRINTA) dias após a 
dos itens, mediante crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor. 
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12.1. - A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento dos 
materiais, às seguintes penalidades, garantido o direito de am

12.1.1 – Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as 
quais haja concorrido. 

12.1.2 – multas sobre o valor remanescente do contrato de 0,5% (meio por cento) ao dia de 
atraso, limitado ao máximo de 10% (dez po
ou norma de legislação pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e 
penalidades previstas na lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

12.1.3 – suspensão do direito de contratar
hipótese de reiterado descumprimento das obrigações contratuais.

12.1.4 – Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública.

12.2.  Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do contrato e, poderá ficar pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, e descredenciado do Cadast

a) ausência ou apresentação de documentação em desacordo com as exigidas para habilitação 
(item 7 do Edital); 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;

c) retardamento da execução do certame, por con

d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

e) comportamento inidôneo; 

f) cometimento de fraude fiscal; 

g) fraudar a execução do contrato;

h) falhar na execução do contrato.

12.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, 
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o 
artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

12.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

12.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em 
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A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento dos 
materiais, às seguintes penalidades, garantido o direito de ampla defesa; 

Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as 

multas sobre o valor remanescente do contrato de 0,5% (meio por cento) ao dia de 
atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual 
ou norma de legislação pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e 
penalidades previstas na lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na 
hipótese de reiterado descumprimento das obrigações contratuais. 

Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública.

Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante será penalizado com 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do contrato e, poderá ficar pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

ausência ou apresentação de documentação em desacordo com as exigidas para habilitação 

apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

fraudar a execução do contrato; 

falhar na execução do contrato. 

penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, 

las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o 
rtigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento dos 
 

Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as 

multas sobre o valor remanescente do contrato de 0,5% (meio por cento) ao dia de 
r cento) pelo descumprimento de cláusula contratual 

ou norma de legislação pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e 
penalidades previstas na lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na 

Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 

o licitante será penalizado com 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do contrato e, poderá ficar pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

ausência ou apresentação de documentação em desacordo com as exigidas para habilitação 

não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, 

las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o 

As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de 
LOURENÇO, setor de licitações, sito na 
Lourenço-ES CEP 29590-000, ou pelo telefone (028

13.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao pre
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de licitações.

13.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes 
aos ora fixados. 

13.4. Para agilidade dos trabalhos, solicita
documentação o endereço e os números de fax, 

13.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou servidor 
do município, ou publicação em órgão da imprensa oficial

13.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do 
Município de DIVINO DE SÃO LOURENÇO
Lei nº 8666/93, sobre o valor 
contratado. 

13.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

13.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8666/93). 

13.10. São anexos deste Edital: 

ANEXO I -  TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO III -  MODELO DECLARAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de 

, setor de licitações, sito na Praça 10 de Agosto, 10, centro, Divino de São 
000, ou pelo telefone (028) 3551-1158, no horário de expediente.

Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao pre
ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de licitações.

Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes 

Para agilidade dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 

Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou servidor 
do município, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do 

DIVINO DE SÃO LOURENÇO, dentro do limite permitido pelo art
8666/93, sobre o valor 

Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

erá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 

TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

MODELO DECLARAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

MODELO DECLARAÇÃO DE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE 

Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de DIVINO DE SÃO 

Praça 10 de Agosto, 10, centro, Divino de São 
, no horário de expediente. 

Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de licitações. 

Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes 

se que os licitantes façam constar em sua 

Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou servidor 

O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do 

, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da 
8666/93, sobre o valor inicial                                                                                                                      

Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

erá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 

MODELO DECLARAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

MODELO DECLARAÇÃO DE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE 
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ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO (MENORES)

ANEXO VII – MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO

13.11. Fica eleito o Foro da Comarca de 
licitação e do contrato decorrente, com 
que seja. 
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MODELO DECLARAÇÃO (MENORES) 

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

MINUTA DE CONTRATO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Guaçuí-ES, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado 

Divino de São Lourenço - ES, 01 

Wanderson da Silva Batista 

Pregoeiro  

Dec. 059/2021 

 

 

, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado 

 

 

 

 de Fevereiro de 2021. 
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ANEXO I 

 
1. Do objeto 
 
O objeto da presente licitação é a 
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PRONTO 
ATENDIMENTO/UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNI
2021, conforme discriminado na tabela abaixo:
 
 
 

Item Descrição
01 MARMITEX COM NO MÍNIMO

 
CARDÁPIO BASE: ARROZ BRANCO, ARROZ 
TEMPERADO, FEIJÃO,      MAIONESE, PURÊ, 
REFOGADOS, CARNE AO MOLHO, 
(LASANHA, MACARRÃO E OUTROS), 
(BOI, FRANGO, PEIXE, PORCO), 
(BOI, OUTROS), SALADAS E LEGUMES 
VARIADOS, PRATOS QUENTES, MACARRÃO, 
BATATA FRITA, MAIONESE, SALPICÃO, 
PURÊ, PALMITO, SALADA E LEGUMES 
VARIADOS. 

 
 
2. Da justificativa 
 
Justifica-se a realização deste certame, a necessidade de atendimento aos profissionais que atuam 
em regime de plantão, lotados no  Pronto Atendimento/Unidade Mista de Saúde, onde necessita da  
permanência dos profissionais no setor de trabalho durante tod
 
3. COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES 
 
A composição das refeições deverá ser variada, contendo o mínimo de
gramas), composta de arroz branco
molho, massas(lasanha, macarrão e
outros) saladas e legumes variados, pratos quentes, 
 
As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio   descartáveis,
 
4. PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS
 
As refeições serão preparadas com gêneros de primeira qualidade, dentro das exigências de 
higiene e segurança alimentar determinados pela vigilância  sanitária, por profissionais, utilizando 
técnicas culinárias. 
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ANEXO I – TERMO  DE  REFERÊNCIA 

O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA E FORNECIMENTO DE  
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PRONTO 
ATENDIMENTO/UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O ANO DE 

tabela abaixo: 

Descrição Quant. Unid.
MÍNIMO  600 GRAMAS 

ARROZ BRANCO, ARROZ 
FEIJÃO,      MAIONESE, PURÊ, 

REFOGADOS, CARNE AO MOLHO, MASSAS 
LASANHA, MACARRÃO E OUTROS), CARNES 

FRANGO, PEIXE, PORCO), ASSADOS 
BOI, OUTROS), SALADAS E LEGUMES 

VARIADOS, PRATOS QUENTES, MACARRÃO, 
BATATA FRITA, MAIONESE, SALPICÃO, 
PURÊ, PALMITO, SALADA E LEGUMES 

4.550 Unid.

Valor Total

se a realização deste certame, a necessidade de atendimento aos profissionais que atuam 
em regime de plantão, lotados no  Pronto Atendimento/Unidade Mista de Saúde, onde necessita da  
permanência dos profissionais no setor de trabalho durante todo o expediente.

3. COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES  

A composição das refeições deverá ser variada, contendo o mínimo de 6
branco, arroz temperado, feijão, maionese, purê, refogados, carnes ao 

massas(lasanha, macarrão e outros), carnes (boi, frango, peixe, porco), assados(boi, 
outros) saladas e legumes variados, pratos quentes, batata frita, salpicão, palmito. 

As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio   descartáveis,

4. PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS 

As refeições serão preparadas com gêneros de primeira qualidade, dentro das exigências de 
higiene e segurança alimentar determinados pela vigilância  sanitária, por profissionais, utilizando 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA E FORNECIMENTO DE  
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PRONTO 

CIPALIDADE DURANTE O ANO DE 

Unid. Preço Médio 
Unid. R$ 15,50 

Valor Total R$ 70.525,00 

se a realização deste certame, a necessidade de atendimento aos profissionais que atuam 
em regime de plantão, lotados no  Pronto Atendimento/Unidade Mista de Saúde, onde necessita da  

o o expediente. 

600 gramas   (seiscentos
maionese, purê, refogados, carnes ao 

outros), carnes (boi, frango, peixe, porco), assados(boi, 
batata frita, salpicão, palmito.  

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

As refeições serão preparadas com gêneros de primeira qualidade, dentro das exigências de 
higiene e segurança alimentar determinados pela vigilância  sanitária, por profissionais, utilizando 
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5. FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO
 
5.1-A contratada deverá registrar a solicitação de fornecimento no prazo mínimo  03 (três) horas, a 
contar do pedido realizado por servidor delegado para esta finalidade, que poderá ser feito por 
telefone, e-mail ou   documento físico.
 
5.2-A empresa deverá informar através de meios de comunicação com o responsável o cardápio  a 
ser ofertado pela empresa. 
 
5.3-O fornecimento será  em dias úteis, finais de semana e
definidos pela contratante, e entregue no 
LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.
 
5.4-O FORNECIMENTO  SERÁ REALIZADO ATÉ   31/12/
FORNECIMENTO DA SECRETARIA
 
 
6. Da forma de pagamento 
 
 
6.1-Pela execução do objeto da presente Licitação, a PREFEITURA efetuará os  pagamentos à 
contratada, mediante apresentação de nota fiscal, acompanhada de    comprovante de 
regularidade junto ao INSS e FGTS. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota fiscal da licitação pela contratante.
 
6.2-Não serão pagas faturas que contenham rasuras ou apresentem descrição de materiais em 
desacordo com a autorização emitida pelo Setor de Compras, com o edital, com o Contrato e com 
a proposta do licitante. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua rea
válida. 
 
7. Da dotação orçamentária 
 
As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária do exercício vigente, 
conforme dispõe o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013.
 
10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 01.103.010.021.20635-3.3.90.30.00

 
 As informações estarão presentes na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO , instrumento 
substitutivo do contrato. 
 
8. Da fiscalização do contrato 
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. FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO 

A contratada deverá registrar a solicitação de fornecimento no prazo mínimo  03 (três) horas, a 
contar do pedido realizado por servidor delegado para esta finalidade, que poderá ser feito por 

ento físico. 

A empresa deverá informar através de meios de comunicação com o responsável o cardápio  a 

dias úteis, finais de semana e feriados, almoço e janta em horário 
definidos pela contratante, e entregue no PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE MISTA DE SAÚDE 
LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. 

SERÁ REALIZADO ATÉ   31/12/2021, CONFORME CRONOGRAMA DE 
FORNECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Pela execução do objeto da presente Licitação, a PREFEITURA efetuará os  pagamentos à 
contratada, mediante apresentação de nota fiscal, acompanhada de    comprovante de 

FGTS. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota fiscal da licitação pela contratante.

Não serão pagas faturas que contenham rasuras ou apresentem descrição de materiais em 
com a autorização emitida pelo Setor de Compras, com o edital, com o Contrato e com 

a proposta do licitante. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua rea

As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária do exercício vigente, 
conforme dispõe o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. 

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CIPAL DE SAÚDE 

3.3.90.30.00-Material de Consumo - FICHA0062- FONTE 1211.

As informações estarão presentes na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO , instrumento 

A contratada deverá registrar a solicitação de fornecimento no prazo mínimo  03 (três) horas, a 
contar do pedido realizado por servidor delegado para esta finalidade, que poderá ser feito por 

A empresa deverá informar através de meios de comunicação com o responsável o cardápio  a 

feriados, almoço e janta em horário 
PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE MISTA DE SAÚDE 

, CONFORME CRONOGRAMA DE 

Pela execução do objeto da presente Licitação, a PREFEITURA efetuará os  pagamentos à 
contratada, mediante apresentação de nota fiscal, acompanhada de    comprovante de 

FGTS. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo do objeto e da respectiva nota fiscal da licitação pela contratante. 

Não serão pagas faturas que contenham rasuras ou apresentem descrição de materiais em 
com a autorização emitida pelo Setor de Compras, com o edital, com o Contrato e com 

a proposta do licitante. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua reapresentação 

As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária do exercício vigente, 

FONTE 1211. 

As informações estarão presentes na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO , instrumento 
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A fiscalização e o acompanhamento d
Osvaldo Neves de Figueiredo. 
 
 
 
 

Gestor Fundo Municipal de Saúde
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acompanhamento do contrato será efetuada pelo Secretario Municipal de Saúde 

Natan Silva Peixoto 
Secretário Municipal de Saúde 

Gestor Fundo Municipal de Saúde 

o contrato será efetuada pelo Secretario Municipal de Saúde 
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........timbre ou identificação do licitante........

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Pregão Presencial nº 02/2021-FMS

 
Atendendo ao Pregão Presencial acima citado, apresentamos nossa proposta, conforme abaixo 
alinhado: 
 

Item Unid. Quant. 

1 Unid. 4.550 

 
Fornecimento de alimentação pronta 
acondicionada em embalagens tipo “marmitex”.
 
A composição das refeições deverá ser variada, 
contendo o mínimo de 600g  (seiscentos 
gramas), composta de arroz branco, arroz 
temperado, feijão, maionese, purê, refogados, 
carnes ao molho, massas(lasanha, macarrão e 
outros), carnes (boi, frango, peixe, po
assados(boi, outros) saladas e legumes 
variados, pratos quentes, batata frita, salpicão, 
palmito.  
 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
 
     Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem 
equipamentos, transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, 
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários  para fornecimento dos produtos citados 
no objeto. 
 

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

MODELO DE PROPOSTA 

........timbre ou identificação do licitante........ 
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FMS. 

Atendendo ao Pregão Presencial acima citado, apresentamos nossa proposta, conforme abaixo 

Descrição 
Unitario

Fornecimento de alimentação pronta 
acondicionada em embalagens tipo “marmitex”. 

A composição das refeições deverá ser variada, 
contendo o mínimo de 600g  (seiscentos 
gramas), composta de arroz branco, arroz 
temperado, feijão, maionese, purê, refogados, 
carnes ao molho, massas(lasanha, macarrão e 
outros), carnes (boi, frango, peixe, porco), 
assados(boi, outros) saladas e legumes 
variados, pratos quentes, batata frita, salpicão, 

 

Valor Total

 POR EXTENSO:  

Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as    despesas com 
equipamentos, transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, 
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários  para fornecimento dos produtos citados 

(nome do representante legal e carimbo da empresa) 

Atendendo ao Pregão Presencial acima citado, apresentamos nossa proposta, conforme abaixo 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

 

Valor Total R$ 

todas as    despesas com 
equipamentos, transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, 
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários  para fornecimento dos produtos citados 
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PREGÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
 
 
 
_______________________, inscrita no CNPJ sob nº, estabelecida na rua_____ , na cidade de, 
representada neste ato por seu______ (procurador, sócio, etc), (qualificação), portador do 
CPF____, residente e domiciliado_______, declara para fins de participação conforme Ed
Pregão Presencial nº 008/2019-FMS.
de 60 (sessenta) dias, de acordo com o que estabelece a letra “b.1” do sub
Edital. 
 
 

____________________________
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ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-FMS. 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

_______________________, inscrita no CNPJ sob nº, estabelecida na rua_____ , na cidade de, 
representada neste ato por seu______ (procurador, sócio, etc), (qualificação), portador do 
CPF____, residente e domiciliado_______, declara para fins de participação conforme Ed

FMS., que a proposta emitida por esta empresa tem a validade 
de 60 (sessenta) dias, de acordo com o que estabelece a letra “b.1” do sub

Local e Data. 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

_______________________, inscrita no CNPJ sob nº, estabelecida na rua_____ , na cidade de, 
representada neste ato por seu______ (procurador, sócio, etc), (qualificação), portador do 
CPF____, residente e domiciliado_______, declara para fins de participação conforme Edital de 

empresa tem a validade 
de 60 (sessenta) dias, de acordo com o que estabelece a letra “b.1” do sub-item 5.1 do referido 
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MODELO DE CREDENCIAMENTO

 
 
 
 
LOCAL, *** de ******* de 2021. 
 
 
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
 
 
Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial nº 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________ vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Sr.(ª) 
_____________________________________________, Carteira de Identidade nº 
_________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os 
atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para 
tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim
praticar todos os atos referentes ao certame.
 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa)
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ANEXO IV - 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial nº 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________ vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Sr.(ª) 
_____________________________________________, Carteira de Identidade nº 

esentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os 
atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para 
tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim
praticar todos os atos referentes ao certame. 

(nome do representante da empresa) 

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial nº 02/2021-FMS. 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________ vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Sr.(ª) 
_____________________________________________, Carteira de Identidade nº 

esentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os 
atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para 
tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, 
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PREGÃO 

DECLARAÇÃO DE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 
 
DECLARO na condição de representante da Empresa 
______________________________________________, estabelecida na cidade de 
_______________________, que estou ciente das condições do Edital de Pregão nº 
FMS., e cumprindo plenamente  todas as 
 
 
 
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
 
 
 
(local/data)___________ de ___________ de 
 
 
 
 
 
                _____________________________________
     Nome: 
        CPF: 
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-FMS. 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARO na condição de representante da Empresa 
______________________________________________, estabelecida na cidade de 
_______________________, que estou ciente das condições do Edital de Pregão nº 

, e cumprindo plenamente  todas as condições e requisitos exigidos no referido certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

___________ de ___________ de 2021. 

_____________________________________ 

DECLARAÇÃO DE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

DECLARO na condição de representante da Empresa 
______________________________________________, estabelecida na cidade de 
_______________________, que estou ciente das condições do Edital de Pregão nº 02/2020-

condições e requisitos exigidos no referido certame. 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
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PREGÃO

DECLARAÇÃO DE MENORES
 
 
 
____________________________, inscrito no CNPJ sob nº  ________________, por intermédio 
de seu representante legal, Sr.(a).__________________________,portador do CPF nº 
_______________________, DECLARA para fins do disposto no  inciso  V ,   do  art. 27,   da  
Lei nº 8.666/93,   acrescido  pela  Lei nº 9.854,   de 27/10/1999,    que  não  emp
dezoito  anos  em  trabalho  noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
 
Ressalva:  Emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (    ).
 
 
Data: ________________ 
 
 
 
   _____________________________
    Assinatura representante legal
 
 
 
Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-FMS. 
 
 

DECLARAÇÃO DE MENORES 

____________________________, inscrito no CNPJ sob nº  ________________, por intermédio 
de seu representante legal, Sr.(a).__________________________,portador do CPF nº 
_______________________, DECLARA para fins do disposto no  inciso  V ,   do  art. 27,   da  
Lei nº 8.666/93,   acrescido  pela  Lei nº 9.854,   de 27/10/1999,    que  não  emp
dezoito  anos  em  trabalho  noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

Ressalva:  Emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (    ).

________________________________________ 
Assinatura representante legal 

Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

____________________________, inscrito no CNPJ sob nº  ________________, por intermédio 
de seu representante legal, Sr.(a).__________________________,portador do CPF nº 
_______________________, DECLARA para fins do disposto no  inciso  V ,   do  art. 27,   da  
Lei nº 8.666/93,   acrescido  pela  Lei nº 9.854,   de 27/10/1999,    que  não  emprega  menor  de  
dezoito  anos  em  trabalho  noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

Ressalva:  Emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (    ). 
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PREGÃO 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP
 
 
 
 
 
 DECLARO para os devidos fins e sob as 
______________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
___________________________, está enquadrada como ______________________ 
(Microempresa/EPP), e  cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei
123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos artigos 42   ao 49 da referida Lei. Outrossim, declaro que não existe qualquer impedimento 
entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º
 
 
    ______________ de _______________de 
 
 
 
 
 
 
     ____________________________________
     Nome: 
     CRC: 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-FMS. 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa 
______________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
___________________________, está enquadrada como ______________________ 
(Microempresa/EPP), e  cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei
123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos artigos 42   ao 49 da referida Lei. Outrossim, declaro que não existe qualquer impedimento 
entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

______________ de _______________de 2021

____________________________________
Nome:  
CRC:  

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 

penalidades da Lei, que a empresa 
______________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
___________________________, está enquadrada como ______________________ 
(Microempresa/EPP), e  cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos artigos 42   ao 49 da referida Lei. Outrossim, declaro que não existe qualquer impedimento 

da Lei Complementar nº 123/2006. 

1. 

____________________________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

 
 
A empresa _______________________, 
nº___________________________, estabelecida na rua_____ , na cidade de, representada 
neste ato por seu______ (procurador, sócio, etc), (qualificação), portador do CPF____, residente 
e domiciliado_______, declara para fins de participaç
Presencial nº 02/2021-FMS., que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração 
Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, bem como comunicarei 
documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 
jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico
 
 
Local e Data 
 
 
____________________________
Assinatura 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob 
nº___________________________, estabelecida na rua_____ , na cidade de, representada 
neste ato por seu______ (procurador, sócio, etc), (qualificação), portador do CPF____, residente 
e domiciliado_______, declara para fins de participação conforme Edital de 

, que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração 
Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 
documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 
jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 

____________________________ 

 

inscrita no CNPJ sob 
nº___________________________, estabelecida na rua_____ , na cidade de, representada 
neste ato por seu______ (procurador, sócio, etc), (qualificação), portador do CPF____, residente 

tal de Pregão Presencial 
, que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração 

Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 

documentos para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 
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                        O MUNICÍPIO DE DIVIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO D
DENOMINADO PMDSL-FUNDO MUNICIPAL DE 
MUNICIPAL, S/Nº  – CENTRO – DIVINO DE SÃO LOUREN
O Nº 10.593.310/0001
GESTOR,SRº____________________

DOMICILIADO NESTA CIDADE
................................., ..............., inscrita no CNPJ sob o n.º .................., com sede na 
..............................., por seu representante legal, ........................., (qualifi
CI/RG n.º ................... e CPF/MF n.º ...................., doravante denominado CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato, nos termos do Edital do 
FMS., tudo de acordo com a Lei Federal nº. 
regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto da presente licitação é 
DE  REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS A AT
ATENDIMENTO/UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNI
DE 2021. 
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ANEXO IX 
 

MINUTA CONTRATUAL 
 

CONTRATO N.º ....../ 

Contrato que entre si celebram o 
PMDSL-FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE-DSL 
VENCEDORA DA PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 02
qualidade de CONTRATANTE e 
CONTRATADA, 
o fim expresso nas cláusulas que o 
integram. 

 

 

O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, POR INTERMÉDIO DA 
DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO DORAV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-DSL, COM SEDE À RUA PRA
DIVINO DE SÃO LOURENÇO – ES, INSCRITO NO CNPJ

O Nº 10.593.310/0001-10, .REPRESENTADO PO
_______________________, (QUALIFICAÇÃO CIVIL), 

DADE, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, 
................................., ..............., inscrita no CNPJ sob o n.º .................., com sede na 
..............................., por seu representante legal, ........................., (qualifi
CI/RG n.º ................... e CPF/MF n.º ...................., doravante denominado CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato, nos termos do Edital do Pregão Presencial 

tudo de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, que se 
regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem: 

OBJETO 

O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA E FORNECIMENTO 
DE  REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PRONTO 
ATENDIMENTO/UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O ANO 

Contrato que entre si celebram o 
FUNDO MUNICIPAL DE 

e a empresa 
VENCEDORA DA PREGÃO 

Nº 02/2021-FMS. na 
qualidade de CONTRATANTE e 
CONTRATADA, respectivamente, para 
o fim expresso nas cláusulas que o 

, POR INTERMÉDIO DA 
E SÃO LOURENÇO DORAVANTE 

, COM SEDE À RUA PRAÇA 
ES, INSCRITO NO CNPJ SOB 

10, .REPRESENTADO POR SEU 
L),  RESIDENTE E 

avante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, 
................................., ..............., inscrita no CNPJ sob o n.º .................., com sede na 
..............................., por seu representante legal, ........................., (qualificação), portador da 
CI/RG n.º ................... e CPF/MF n.º ...................., doravante denominado CONTRATADA, 

Pregão Presencial  nº 02/2021-
8.666/93, e suas alterações posteriores, que se 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA E FORNECIMENTO 
ENDER A DEMANDA DO PRONTO 

CIPALIDADE DURANTE O ANO 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor do presente contrato é de 
previstos, na forma abaixo discriminadas:

2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e demais despesas com pessoal para a 
aquisição dos  materiais, direitos trabalhistas, equipamentos, transporte, encargos sociais, 
seguros, licenças e todos os demais custos relacionados

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
 

3.1. O Contrato terá o inicio de sua vigência na data de publicação do seu extrato no Diario 
Oficial do Estado do Espírito Santo 
 
3.2. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de acordo com 
o que estabelecem os arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93
 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA
 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,  até 30 dias úteis, após a
conferência da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente aceita pelo órgão competente, sem 
emendas ou rasuras. 
 

4.2. Ocorrendo erros na apresentação do documento, o mesmo será devolvido à contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será a partir da data de 
apresentação de nova fatura, devidamente corrigida.

 

4.3. O Contratante poderá deduzi
devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

 

4.4. O pagamento da fatura somente será feito junto à tesouraria, sendo expressamente vedada 
à contratada a cobrança ou o desconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.

 

4.5. A Contratada deverá ainda, mediante ao pagamento, apresentar as documentações 
descritas abaixo: 

1. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
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VALOR 

O valor do presente contrato é de R$.........(.....), de acordo com a estimativa de resíduos 
abaixo discriminadas: 

No preço já estão incluídos todos os custos e demais despesas com pessoal para a 
, direitos trabalhistas, equipamentos, transporte, encargos sociais, 

seguros, licenças e todos os demais custos relacionados à aquisição dos mesmos.

PRAZO DE VIGÊNCIA  

O Contrato terá o inicio de sua vigência na data de publicação do seu extrato no Diario 
Oficial do Estado do Espírito Santo e seu término em 31/12/2021. 

A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de acordo com 
o que estabelecem os arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93. 

FORMA DE PAGAMENTO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,  até 30 dias úteis, após a
conferência da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente aceita pelo órgão competente, sem 

Ocorrendo erros na apresentação do documento, o mesmo será devolvido à contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será a partir da data de 
apresentação de nova fatura, devidamente corrigida. 

O Contratante poderá deduzir do pagamento, importâncias que a qualquer título lhe forem 
devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 

O pagamento da fatura somente será feito junto à tesouraria, sendo expressamente vedada 
sconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros.

A Contratada deverá ainda, mediante ao pagamento, apresentar as documentações 

Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 

, de acordo com a estimativa de resíduos 

No preço já estão incluídos todos os custos e demais despesas com pessoal para a 
, direitos trabalhistas, equipamentos, transporte, encargos sociais, 

à aquisição dos mesmos. 

O Contrato terá o inicio de sua vigência na data de publicação do seu extrato no Diario 

A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de acordo com 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,  até 30 dias úteis, após a entrega e 
conferência da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente aceita pelo órgão competente, sem 

Ocorrendo erros na apresentação do documento, o mesmo será devolvido à contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será a partir da data de 

r do pagamento, importâncias que a qualquer título lhe forem 

O pagamento da fatura somente será feito junto à tesouraria, sendo expressamente vedada 
sconto de duplicatas através da rede bancária ou de terceiros. 

A Contratada deverá ainda, mediante ao pagamento, apresentar as documentações 
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2. Certidão Negativa de Débitos com as Contribuições 
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
4. Regularidade com a Fazenda Federal;
5. Regularidade com a Fazenda Estadual;
6. Regularidade com a Fazenda Municipal.

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES
 
5.1. Compete à Contratada: 
 
a) Proceder à entrega regular do objeto deste Contrato;
 
b) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei 8.666/93;

 

c) Responsabilizar-se pelo frete e demais despe
contrato; 
 
d) Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 

5.1-1- contratada deverá registrar a solicitação de fornecimento no prazo mínimo  03 (tr
horas, a contar do pedido realizado por servidor delegado para esta finalidade, que poderá ser 
feito por telefone, e-mail ou   documento físico.
 
5.1.2- empresa deverá informar através de meios de comunicação com o responsável o cardápio 
do dia a ser ofertado pela empresa.
 
5.1.3- O fornecimento será  em dias úteis, finais de semana e feriados, almoço e janta em 
horário definidos pela CONTRATANTE
MISTA DE SAÚDE LOCALIZADO(A) NA AVENIDA PEDRO BATISTA DE AGUIAR, 
BAIRRO SANTA CRUZ, DIVINO DE SÃO LOURENÇO
 
§1°. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção 
dos pagamentos devidos pela PMDSL, até que seja feita a regularização.
 
5.1.4- COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES E EMBALAGEM DE FORNECIMENTO
 
5.1.4.1- A composição das refeições deverá ser variada, contendo o mínimo de 600 gramas   
(seiscentos gramas), composta de arroz branco, arroz temperado, feijão, maionese, purê, 
refogados, carnes ao molho, massas(
porco), assados(boi, outros) saladas e legumes variados, pratos quentes, batata frita, salpicão, 
palmito.  
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Certidão Negativa de Débitos com as Contribuições Previdenciárias (INSS);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
Regularidade com a Fazenda Federal; 
Regularidade com a Fazenda Estadual; 
Regularidade com a Fazenda Municipal. 

DAS OBRIGAÇÕES 

à entrega regular do objeto deste Contrato; 

Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei 8.666/93;

se pelo frete e demais despesas necessárias para o cumprimento deste 

Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

contratada deverá registrar a solicitação de fornecimento no prazo mínimo  03 (tr
horas, a contar do pedido realizado por servidor delegado para esta finalidade, que poderá ser 

mail ou   documento físico. 

empresa deverá informar através de meios de comunicação com o responsável o cardápio 
fertado pela empresa. 

O fornecimento será  em dias úteis, finais de semana e feriados, almoço e janta em 
CONTRATANTE, e entregue no PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE 

MISTA DE SAÚDE LOCALIZADO(A) NA AVENIDA PEDRO BATISTA DE AGUIAR, 
BAIRRO SANTA CRUZ, DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES – CEP: 29.590

§1°. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção 
dos pagamentos devidos pela PMDSL, até que seja feita a regularização. 

DAS REFEIÇÕES E EMBALAGEM DE FORNECIMENTO

A composição das refeições deverá ser variada, contendo o mínimo de 600 gramas   
(seiscentos gramas), composta de arroz branco, arroz temperado, feijão, maionese, purê, 
refogados, carnes ao molho, massas(lasanha, macarrão e outros), carnes (boi, frango, peixe, 
porco), assados(boi, outros) saladas e legumes variados, pratos quentes, batata frita, salpicão, 

Previdenciárias (INSS); 

Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei 8.666/93; 

sas necessárias para o cumprimento deste 

Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

contratada deverá registrar a solicitação de fornecimento no prazo mínimo  03 (três) 
horas, a contar do pedido realizado por servidor delegado para esta finalidade, que poderá ser 

empresa deverá informar através de meios de comunicação com o responsável o cardápio 

O fornecimento será  em dias úteis, finais de semana e feriados, almoço e janta em 
PRONTO ATENDIMENTO/UNIDADE 

MISTA DE SAÚDE LOCALIZADO(A) NA AVENIDA PEDRO BATISTA DE AGUIAR, Nº 46, 
CEP: 29.590-000. 

§1°. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção 
 

DAS REFEIÇÕES E EMBALAGEM DE FORNECIMENTO 

A composição das refeições deverá ser variada, contendo o mínimo de 600 gramas   
(seiscentos gramas), composta de arroz branco, arroz temperado, feijão, maionese, purê, 

lasanha, macarrão e outros), carnes (boi, frango, peixe, 
porco), assados(boi, outros) saladas e legumes variados, pratos quentes, batata frita, salpicão, 
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5.1.4.2 - As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio   descartáve
com tampa. 
 
5.2. Compete à Contratante: 
 
a) Pagar, à Contratada, o preço estabelecido na Cláusula Segunda e no prazo estabelecido na 
Cláusula Quarta; 
 
b) Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato e designar servidor 
responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos 
quantitativo, valorativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando ao Prefeito oficialmente as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu cri
exijam medidas corretivas à CONTRATADA.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
 
6.1. A inexecução do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas em lei. 
 
6.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c) O atraso injustificado da entrega dos materiais objeto deste Contrato;
d) O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficien
insolvência da Contratante; 
e) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e 
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que se refere o Contrato;
f) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
 
7.1. O presente contrato, a critério poderá aditar o presente contrato nas hipóteses previstas em 
Lei. 
 
7.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, a critério da Administração, por iguais e 
sucessivos periodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas, conforme 
as previsões do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993.
 
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
 
8.1. O presente Contrato será publicado, em resumo, no 
disposto no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº. 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS
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As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio   descartáve

a) Pagar, à Contratada, o preço estabelecido na Cláusula Segunda e no prazo estabelecido na 

b) Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato e designar servidor 
para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos 

quantitativo, valorativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando ao Prefeito oficialmente as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu cri
exijam medidas corretivas à CONTRATADA. 

DA RESCISÃO 

A inexecução do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 

Constituem motivo para rescisão do Contrato: 

de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
O atraso injustificado da entrega dos materiais objeto deste Contrato; 
O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizem a 

Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e 
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que se refere o Contrato;

uito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

DO ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO 

O presente contrato, a critério poderá aditar o presente contrato nas hipóteses previstas em 

ência poderá ser prorrogado, a critério da Administração, por iguais e 
sucessivos periodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas, conforme 
as previsões do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 

DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado, em resumo, no DIO-ES, dando
disposto no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº. 8.666/93.  

DOS RECURSOS 

As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio   descartáveis, 

a) Pagar, à Contratada, o preço estabelecido na Cláusula Segunda e no prazo estabelecido na 

b) Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato e designar servidor 
para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos 

quantitativo, valorativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando ao Prefeito oficialmente as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

A inexecução do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 

 
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

te provisão, que caracterizem a 

Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e 
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que se refere o Contrato; 

uito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

O presente contrato, a critério poderá aditar o presente contrato nas hipóteses previstas em 

ência poderá ser prorrogado, a critério da Administração, por iguais e 
sucessivos periodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas, conforme 

, dando-se cumprimento ao 
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9.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contra
conta da dotação orçamentária seguinte: 

 

 

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 01.103.010.021.2035-3.3.90.30.00

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES.

 

11.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato no caso de a 
CONTRATADA demonstrar má fé ou deixar de cumprir com suas obrigações, principalmente as 
constantes na cláusula sétima, caso em que a 
indenização. 

 

11.2. A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 
aquisição dos materiais, objeto desta licitação, sujeitando
7º da Lei nº. 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alt

 

11.1.1. Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 
(cinco) anos. 

 

11.1.2. Multa pelo atraso no prazo para entrega dos equipamentos após a assinatura do contrato 
ou pela não retirada da Ordem de 

M = 0,05 x C x D 
onde: 

M = valor da multa 

C = valor mensal da obrigação 

D = número de dias em atraso 
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Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contra
conta da dotação orçamentária seguinte:  

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

3.3.90.30.00-Material de Consumo - FICHA062- FONTE 1211.

DAS PENALIDADES. 

poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato no caso de a 
demonstrar má fé ou deixar de cumprir com suas obrigações, principalmente as 

constantes na cláusula sétima, caso em que a CONTRATADA não fará jus a qualquer 

A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 
aquisição dos materiais, objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 
7º da Lei nº. 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:

Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 

Multa pelo atraso no prazo para entrega dos equipamentos após a assinatura do contrato 
ou pela não retirada da Ordem de compra, calculada pela fórmula: 

Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão a 

FONTE 1211. 

poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato no caso de a 
demonstrar má fé ou deixar de cumprir com suas obrigações, principalmente as 

não fará jus a qualquer 

A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 
se às penalidades constantes no art. 

erações, a saber: 

Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 

Multa pelo atraso no prazo para entrega dos equipamentos após a assinatura do contrato 
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11.3. Para os efeitos do art. 7º da Lei nº. 10.520/02, a não observância d
edital e nos termos estabelecidos no contrato
de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor global da proposta apresentada.
 
11.4. A aplicação da penalidade contida no item 11.1.2 não afasta a aplicação da sanção trazida 
no item 11.1.1. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

12.1. A execução do presente instrumento ser
Municipal de Saúde Osvaldo Neves Figueiredo 
que ficará responsável pela atestação definitiva do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guaçui
oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, ass
forma e na presença das testemunhas adiante firmadas que se produzam os efeitos legais.

 

Divino de São Lourenço-ES,     de    de                          

 

 

Contratante                                             

 

Testemunhas: 

 

1)____________________________________________ 

 

 

2)____________________________________________
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Para os efeitos do art. 7º da Lei nº. 10.520/02, a não observância das normas contidas neste 
estabelecidos no contrato, estará sujeito a penalidade de multa

de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor global da proposta apresentada.

A aplicação da penalidade contida no item 11.1.2 não afasta a aplicação da sanção trazida 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.

A execução do presente instrumento será acompanhada e fiscalizada pelo Secretario
Osvaldo Neves Figueiredo ou servidor por ele designado através de porta

que ficará responsável pela atestação definitiva do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Guaçui-ES, 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 acordados, assinam o presente Contrato em (03) três vias de igual teor e 
forma e na presença das testemunhas adiante firmadas que se produzam os efeitos legais.

ES,     de    de                          2021. 

                     Contratada 

1)____________________________________________  

2)____________________________________________ 

as normas contidas neste 
, estará sujeito a penalidade de multa cominatória 

de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor global da proposta apresentada. 

A aplicação da penalidade contida no item 11.1.2 não afasta a aplicação da sanção trazida 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO. 

á acompanhada e fiscalizada pelo Secretario 
ou servidor por ele designado através de portaria 

ES, para dirimir qualquer dúvida ou contestação 
se expressamente a qualquer 

inam o presente Contrato em (03) três vias de igual teor e 
forma e na presença das testemunhas adiante firmadas que se produzam os efeitos legais. 


