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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N 005/2013 
 

PREÂMBULO 

A Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares - Faceli, pessoa 

jurídica de direito público, por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 014, de 

20 de abril de 2013, com sede na Avenida Presidente Costa e Silva, 155, Bairro Novo Horizonte, CEP 

29.902-120, Linhares, Estado do Espírito Santo, torna público que realizará procedimento de licitação 

na modalidade Pregão Presencial, com amparo na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, e em conformidade com o processo nº 

000142/2013. 

 
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1 - Modalidade: Pregão Presencial  

2 - Processo Administrativo nº 000142/2013 

3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 

4 - Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e 

gêneros alimentícios e outros, conforme especificado no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1 

deste Edital. 

5 - Dotação Orçamentária: 33.90.3000000 – Material de Consumo 

                                           
II - SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Presencial nº 005/2013 

Dia: 30/09/2013 

Horário: 14h 

Local: Sala CPL Pregão da FACELI, localizada na Av. Presidente Costa e Silva, 155, BNH – 

Linhares – Estado do Espírito Santo. 

A entrega dos envelopes de credenciamento, proposta comercial e habilitação deverão ser 

protocoladas com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário especificado neste item para a 

sessão pública do Pregão. 

 
 
III - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

1 – O Edital poderá ser acessado mediante download no sítio oficial na internet da Fundação 

Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares – Faceli: www.faceli.edu.br 

  

 

http://www.faceli.edu.br/
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2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados ao 

Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através do 

endereço eletrônico licitacao@faceli.edu.br. Os esclarecimentos serão respondidos até o final do dia 

anterior marcado para a realização da sessão pública. 

 

3 - Os esclarecimentos relativos ao objeto licitado devem ser encaminhados ao Setor de 

Licitação, aos cuidados do Pregoeiro Oficial, Senhor Estevão Gonçalves, através do endereço 

eletrônico licitacao@faceli.edu.br, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública. 

  

4 - A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo no Setor de Protocolo da 

FACELI, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993. 

 

5 - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do 

Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo momento, 

deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da 

empresa licitante.  

 

6 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando ao 

interessado sobre a sua decisão. 

 

7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar desta licitação somente empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado, cuja comprovação será feita através da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 

CNAE, indicada no Cartão do CNPJ. 

 

2 - A participação no certame decorre do atendimento de todas as exigências deste edital e seus 

anexos, sendo vedada a participação de empresa:  

 

a) suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município de Linhares; 

 

b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública; 

 

c) que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

 

d) com falência decretada ou em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial; 

mailto:licitacao@faceli.edu.br
mailto:licitacao@faceli.edu.br
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e) que esteja constituída sob a forma de consórcio; 

 

f) que atue na forma de cooperativa. 

 

3 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

 

V - CREDENCIAMENTO 

 

À FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE 

LINHARES 

Pregão Presencial nº 005/2013 

Razão Social: 

CNPJ: 

ENVELOPE 1 – CREDENCIAMENTO 

 

1 – O protocolo para o credenciamento será iniciado com antecedência de 30 (trinta) minutos do 

horário especificado no item II - sessão pública do Pregão.  

 

2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por proprietário, sócio ou 

dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social 

e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, afim de que seja 

comprovada a aptidão para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes 

ao procedimento de licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia autenticada 

do documento de identidade do representante. 

 

3 - A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração pública ou 

particular, que comprove a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a 

prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação. Na mesma oportunidade 

deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos de identidade do credenciado 

e do outorgante da procuração, assim como o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato 

Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

 

4 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante.  

 

5 - Na fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar o TERMO DE 

CREDENCIAMENTO - ANEXO 2 (MODELO), como reconhecimento de firma do representante legal 

da empresa. 
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6 - A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que 

desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar a 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ANEXO 3 (MODELO), 

quando do seu credenciamento, como também apresentar no mesmo momento a CERTIDÃO 

EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa 

nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.  

 

7 - Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 

123/2006, deverá apresentar também o comprovante de opção obtido no site do Ministério da 

Fazenda. 

(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/Cons

ultarOpcao.aspx) 

 

8 - Caso a licitante não seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela 

Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) comprovando ter receita 

bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo 

recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 

cópia do contrato social e suas alterações. 

 

9 - Na mesma fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar a 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - ANEXO 4 (MODELO). 

 

10 - A apresentação no CREDENCIAMENTO do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos; 

Registro Comercial, devidamente autenticado ou os documentos contábeis inseridos nos itens 7 e 8, 

isentam a licitante de juntá-los no ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

11 - A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil, 

penal e administrativa. 

 

VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no dia e hora 

previamente estabelecidos para o início da sessão pública do Pregão, conforme item II do edital, em 
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envelopes distintos, lacrados e indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte 

externa, as seguintes informações: 

 

À FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE 

LINHARES 

Pregão Presencial nº 005/2013 

Razão Social: 

CNPJ: 

ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PREÇO 

 

À FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE 

LINHARES 

Pregão Presencial nº 005/2013 

Razão Social: 

CNPJ: 

ENVELOPE 3 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

2 - Não serão aceitos os envelopes de Credenciamento, Proposta de Preço e Documentos de 

Habilitação enviados por correio ou deixados para serem protocolados no Setor de Protocolo da 

FACELI. 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO  

 

1 - A proposta deverá atender aos seguintes requisitos, inseridos no ANEXO 6 - PROPOSTA DE 

PREÇO (MODELO): 

 
a) ser datilografada ou digitada, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras e entrelinhas, 

com todos os valores propostos expressos, com duas casas decimais, obrigatoriamente em real, 

contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as folhas; 

 

b) deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa licitante, 

telefone/fac-símile e e-mail; 

 

c) devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, tributos 

de qualquer natureza relacionados com o objeto da licitação; 

 

d) deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de realização da sessão pública do Pregão. 

 

2 - Ocorrendo diferença entre os preços unitários e subtotais ou, ainda, entre estes e o total, 

prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias.  

No caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos. 
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3 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente mais 

de uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

4 - O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da 

empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, com exceção da negociação 

constante no art. 4º, XVII da Lei nº 10.520/2002. 

 

5 - A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas as condições 

estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nele 

contidas. 

 

6 - A proposta de preço deverá descrever o objeto ofertado, conforme as especificações e condições 

contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 1, evitando sinônimos técnicos, omissões ou 

acréscimos referentes à especificação do objeto. 

 

7 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem as disposições contidas neste edital; 

 

b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 

 

c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado; 

 

d) for apresentada em desconformidade com o prescrito no instrumento convocatório; 

 

VIII - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO  

 

1 - Após a abertura da sessão pública pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos licitantes. 

 

2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE.  

 

3 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a leitura das 

propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no 

edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à classificação pelo critério estabelecido no 

item acima. 

 

4 - Na sequência o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participarem da etapa de oferta de lances. 
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5 - Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os autores das 

melhores propostas, até o máximo de 3 (três), poderão participar da etapa de oferta de lances.  

 

6 - Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a oportunidade 

para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

 

7 - O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma sequencial, 

a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor. 

 

8 - Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis para o bom 

andamento do procedimento licitatório. 

 

9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão da empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  

 

11 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 

competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

 

12 - Verificando o Pregoeiro que os preços apresentados não são compatíveis com os atuais 

praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá negociar o preço 

com a empresa licitante vencedora, buscando a proposta mais vantajosa para a FACELI. 

 

13 - Nas mesmas situações expostas no item acima, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, 

pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras editalícias e aspectos pertinentes ao 

preço cotado, podendo também optar pela repetição do procedimento. 

 

14 - Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido apresentada por 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e houver proposta de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta classificada, 

estará configurado o empate ficto/virtual. Neste caso, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 

minutos, apresentar proposta de preço inferior a do licitante melhor classificado e, se atendidas as 

exigências deste edital, ser considerada vencedora do certame; 
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b) não sendo considerada vencedora do certame a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte 

melhor classificada, na forma anterior, em havendo outras empresas licitantes de mesma natureza 

que tenham ofertado propostas que se enquadram no limite do empate ficto/virtual, estas serão 

convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 

c) a empresa convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

concedidos pelo Pregoeiro, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

d) na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o procedimento licitatório prossegue 

com as demais empresas licitantes. 

 

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar os 

documentos abaixo relacionados. 

   

2 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela 

internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.  

 

3 – Não serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial.  

 

4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alterações, em 

se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento 

de eleição de seus administradores;  

 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício;  

 

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

expedido no país. 

 

5 - REGULARIDADE FISCAL 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
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b) prova de regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN e 

RFB;  

 

c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 

 

d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 

 

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

 

f) prova de regularidade com a Seguridade Social – INSS; 

 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa - CNDT 

 

5.1 - A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas pode ser obtida no endereço eletrônico 

http://www.tst.jus.br/certidao 

 

5.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão 

conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 

observando-se que: 

 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

 

c) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada 

com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz.  

 

5.3 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as 

filiais (INSS e PGFN/RFB). 

 

5.4 - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação procederão à 

validação das certidões negativo-positivas, apresentadas nos sites dos órgãos oficiais. 

 

5.5 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor 

deverão ser datados dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.  
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6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

6.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação, mediante apresentação de atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, compatíveis, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, 

devidamente assinado pelo representante legal.   

 

6.2 - O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da entidade contratante, assinado 

por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada. 

 

6.3 - O Pregoeiro poderá promover diligências para averiguar a veracidade das informações 

constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a 

licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de 

Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei n° 8.666/1993. 

 

 

7 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

7.2.2. Qualificação Econômico-Financeira.  

  

7.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias  da data da abertura do certame, se outro prazo 

não constar do documento.  

 

X - RECURSOS 

 

1 - Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para em 03 (três) dias 

apresentarem contra-razões, que começarão a correr do término do prazo concedido a recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na decadência do 

direito de recurso. 

 

3 - Os recursos e as contra-razões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, o 

endereço, o telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricado em todas as folhas e assinado 

pelo representante legal ou credenciado. 
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4 - Os recursos e as contra-razões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados no Setor de 

Protocolo da FACELI. 

 

5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 

empresa licitante.  

 

6 - As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos rejeitados pelo Pregoeiro 

deverão ser dirigidas ao Setor de Licitação, através de protocolo no Setor de Protocolo da FACELI, 

nos mesmos moldes do item 3. 

 

7 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas 

licitantes credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de 

classificação, da análise dos documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros 

fatos pertinentes. 

 

2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver manifestação 

de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade superior da FACELI. 

 

3 - A homologação do Pregão cabe à autoridade superior da FACELI. 

 

XII - ORIENTAÇÕES SOBRE O CONTRATO ADMINISTRATIVO  

 

1 - A FACELI, por intermédio do Setor de Contratos, após a homologação do certame, convocará a 

empresa vencedora da licitação para assinar o contrato administrativo no prazo de 10 (dez) dias 

úteis. 

 

2 - A data de início da prestação dos serviços começará a contar do dia seguinte à publicação do 

extrato do contrato no Diário Oficial do Estado, conforme previsto na legislação vigente. 

 

8 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze meses), prorrogável de acordo com Art. 57, II, 

da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

XIII - RECEBIMENTO E PAGAMENTO  
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1 - Os pagamentos serão efetuados mediante o fornecimento à FACELI, de nota fiscal, bem como os 

documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório. Estes 

documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a respectiva apresentação. 

 

2 - Ultrapassado o prazo previsto no item acima, será paga multa financeira nos seguintes termos:  

 

 

 

Onde: 

VM = Valor da Multa Financeira. 

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 

     

3 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

 

4 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as 

informações registradas no Pregão, deverá ser comunicado à FACELI, mediante documentação 

própria, para apreciação da autoridade competente. 

 

5 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 

será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido. 

 

6 - A FACELI poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 

empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações. 

 

7 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança simples, 

sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio 

da rede bancária ou de terceiros. 

 

8 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 

edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação. 

 

XIV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital, 

sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei 

nº 8.666/1993, conforme o disposto: 

VM = VF x   12  x  ND                                                                                    

                   100       360 
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a) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da 

proposta apresentada, nos casos de descumprimento do prazo estipulado no edital para a retirada da 

Ordem de Serviço, atraso quanto ao fornecimento dos serviços licitados ou pela recusa em prestá-

los, calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = 

valor da obrigação e D = número de dias em atraso; 

 

b) impedimento do direito de licitar e contratar com o Município de Linhares, por um período de até 2 

(dois) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento falso, recusa quanto a assinatura 

do contrato administrativo ou pela recusa quanto ao fornecimento dos cartões; 

 

c) a aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de licitar 

ou contratar; 

 

d) caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto desta licitação, a atender ao disposto no 

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 

n10.520/2002, devendo as licitantes remanescentes ser convocadas na ordem de classificação de 

suas propostas na etapa de lances. 

 

2 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela FACELI após a devida notificação e o 

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 

 

3 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção 

administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

 

4 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 

8.666/1993. 

  

XV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências destinadas a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas licitantes a juntada 

posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 

credenciamento, classificação e habilitação.  

 

2 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações 

complementares. 
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3 - É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores da FACELI, para subsidiar a análise 

técnica de qualquer objeto licitado. 

 

4 - Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento jurídico 

vigente e nos princípios de Direito Público. 

 

5 - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na esfera civil, penal e 

administrativa pela prática de atos fraudulentos. 

 

6 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte: 

 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO 2 – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

ANEXO 3 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 

ANEXO 5 – PROPOSTA DE PREÇO (MODELO) 

 

 

Linhares-ES, 12 de Setembro de 2013. 

 

 

Estevão Gonçalves 

Pregoeiro Oficial  
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 

 

1. OBJETO 

 

1.1 - A presente licitação tem como objeto aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, 

visando à reposição do estoque do almoxarifado. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 – Manter o nivel de estoque do almoxarifado, por meio da aquisição de materiais de limpeza e 

gêneros alimentícios e outros, é de fundamental importância para continuidade e desempenho das 

atividades executadas pelos servidores desta Fundação. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 

3.1 - As especificações e quantidades constam no final deste Termo. 

 

3.2 - As coletas de preços, bem como o Mapa Comparativo encontram-se anexos, tendo sido 

analisados e dispensados aqueles que se apresentaram totalmente fora da realidade do mercado. 

 

3.3 - As marcas de referências foram inseridas apenas como padrão de qualidade.  

 

3.4 - Será motivo de desclassificação a apresentação de propostas que não indicarem a “MARCA” 

dos produtos ofertados. 

 

3.5 - Os materiais a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente: 

 Às normas e especificações constantes deste caderno; 

 Às normas da ABNT; 

 Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 

 

3.6 - O material ofertado deverá apresentar qualidade e rendimento de forma similar aos das marcas 

mais conhecidas no mercado, das quais algumas poderão ser indicadas como marca de referência. 

 

3.7 - O material ofertado deverá ser de ótima qualidade e atender às especificações técnicas 

exigidas. 
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3.8 - O material ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o 

fornecimento de alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado, deverá estar adequadamente 

embalado de forma a reservar suas características originais. 

 

3.9 - O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado 

com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características: 

qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem. 

 

3.10 - Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem 

como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e 

apresentação. 

 

3.11 - Em hipótese alguma será aceito material recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com 

alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização por esta administração. 

 

3.12 - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à 

qualidade do produto entregue. 

 

3.13 - A Administração poderá solicitar testes do material junto aos seus fabricantes, para verificar a 

legitimidade do produto. Se verificada a inadequação do produto ou sua falsidade, será feita 

notificação da empresa para que se proceda a substituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas. Se for 

declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os produtos ficarão retidos, para 

que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei 8.666/93. 

 

3.14 - Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando 

houver suspeita de que o produto seja falsificado. 

 

4. GARANTIA 

 

4.1 - Os produtos entregues com defeito deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data da notificação a ser emitida pelo Almoxarifado da FACELI. 

 

5. AMOSTRA 

 

5.1 - As amostras deverão ser entregues no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

 

5.2 - As amostras deverão ser protocolada dentro do prazo, apresentadas apenas pelo licitante 

classificado como arrematante em primeiro lugar do certame e poderão ser retiradas no Almoxarifado 
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da Faceli, a qualquer momento após a primeira entrega dos itens adquiridos, ou abatidas na primeira 

entrega. 

5.3 – Deverão ser as amostras dos seguintes produtos:  

 LOTE 1: 

item 4 - COPO DESCARTAVEL; AGUA, REFRIGERANTE E CAFÉ; 

item 7 - PAPEL TOALHA; ALTA QUALIDADE, INTERFOLHAS; 

item 12 - PAPEL HIGIÊNICO, NÃO RECICLADO, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE 

item 13 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 300 (TREZENTOS) METROS, BRANCO. 

 

 LOTE 2: 

item 1 - ACUCAR; CRISTAL BRANCO; 

item 2 - CAFÉ TORRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. 

 

6. LOCAL DE ENTREGA 

 

6.1 - A entrega do material deverá ser efetuada de acordo com a Ordem de Fornecimento de material 

emitida pela Gerencia de Logística e Suprimentos: que obrigatoriamente deverá constar na Nota 

Fiscal de faturamento o numero do processo administrativo em epígrafe, nome completo da pessoa 

autorizada ao recebimento, bem como local de entrega do material. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1 - Cumprir o prazo de entrega do (s) objeto (s) adquirido (s), não podendo este prazo exceder a 30 

(trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização para Fornecimento e Nota de 

Empenho. No texto da Nota Fiscal deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as marcas 

e modelos dos materiais, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à 

aquisição. Havendo erro na Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância impeditiva, o 

recebimento definitivo será suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 

Quaisquer dúvidas quanto às especificações, e demais condições de contratação, favor consultar o 

servidor Claiton Haroldo Monte. 

 

7.2 - O montante referente aos tributos e frete deverá estar incluso no preço do objeto adquirido. 

 

7.3 - responder pelos danos causados diretamente a FACELI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo no fornecimento dos materiais; 

 

7.4 - respeitar às normas de controle de bens e de fluxo de pessoas no FACELI; 

 

7.5 - responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento, 

dos materiais. 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 – A Faceli se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos 

fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso ou em desacordo com as especificações 

contidas neste Termo de Referência. 8.2 – Os quantitativos poderão sofrer acréscimo ou diminuição, 

consoante o disposto no § 1º do artigo 65 de Lei nº 8.666/93. 

 

OBSERVAÇÕES:  

  O material ofertado deverá ser de ótima qualidade e atender às especificações técnicas exigidas.  

 O material ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o 

fornecimento de alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado, deverá estar adequadamente 

embalado de forma a reservar suas características originais.  

 O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com 

informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características: qualidade, 

quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem.  

 Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem 

como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e 

apresentação.  

 A Administração poderá solicitar testes do material junto aos seus fabricantes, para verificar a 

legitimidade do produto. Se verificada a inadequação do produto ou sua falsidade, será feita 

notificação da empresa para que se proceda a troca, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; se não 

for realizada a troca, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas, sem prejuízo da 

responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei 8.666/93.  

 Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver 

suspeita de que o produto seja falsificado.  

 

Prazo de Entrega: Trinta (30) dias a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento e Cópia da 

Nota de Empenho. No texto da Nota Fiscal deverão constar, obrigatoriamente, numero do processo 

administrativo do objeto da licitação, as marcas e modelos dos materiais, os valores unitários e totais 

e o número do processo que deu origem à aquisição. Havendo erro na Nota Fiscal ou Nota 

Fiscal/Fatura ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo será suspenso, até que a 

empresa tome as medidas saneadoras necessárias. Quaisquer dúvidas quanto às especificações, e 

demais condições de contratação deverão ser tratadas com o servidor Claiton.   

 

 

9. TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS POR LOTE  

 

a seguir! 
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LOTE I 

ITEM DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 

E UNIDADE 

 MÉDIA 

REFERENCIAL 

PREÇOS  

 TOTAL  

1 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML, FORNECIMENTO UNIDADE. 220                     3,45  758,27 

2 
DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY (400ML); TIPO: SIMILAR BOM AR: 
FORNECUIMENTO UN.  

40                      5,12  204,67 

3 

ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 77º GL; 70º INPM PARA USO EM DESINFECÇÃO DE 
SUPERFÍCIES PARA PRONTO USO. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 
DISPENSADORA SEMI TRANSPARENTE OU LEITOSA DE 1 LITRO, LACRADA, 
COM TAMPA EXTERNA DE PRESSÃO E TAMPA INTERNA EM FORMA DE 
APLICADOR COM UM ÚNICO ORIFÍCIO CENTRAL DE 1MM DE DIÂMETRO.G12; O 
RÓTULO DEVE ESTAR IMPRESSO DIRETAMENTE NO FRASCO DISPENSADOR, 
COM TINTA À PROVA DE ÁGUA E DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES, CONFORME RDC ANVISA Nº14, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007 
E PORTARIA ANVISA Nº 15, DE 23 DE AGOSTO DE 1988. FORNECIMENTO UN. 

100                     3,42  342,00 

4 

COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA, REFRIGERANTE E CAFÉ; 
MATERIAL: POLIESTIRENO, ATOXICO;  RESISTENTE A CALOR; COR: BRANCO; 
CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 30 PACOTES COM 100 COPOS; 
NORMAS: NBR 14865/2002 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 
CAIXA 3000 UNIDADES 

20                   81,70  1.634,00 

5 

COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: CAFE; MATERIAL: POLIESTIRENO, 
ATOXICO; RESISTENTE A CALOR; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 50 ML; 
APRESENTACAO: 50 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2002 E 
NBR 13230; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 5000 UNIDADES 

10                   61,58  615,80 

6 

ESCOVA DE MÃO PARA LAVAR ROUPAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE; 
DIMENSÕES APROXIMADA DE 15CM COMPRIMENTO X 7CM LARGURA X 6CM 
ALTURA; COM CERDA DE POLIPROPILENO EM DISPOSIÇÃO ANGULAR; E COM 
CABO ERGONÔMICO,  FORNECIMENTO DE UNIDADE. 

16                     2,63  42,08 

7 
PAPEL TOALHA BANHEIRO; ALTA QUALIDADE, APRESENTACAO: 
INTERFOLHAS; TEXTURA: LISO; COR: BRANCA; NUMERO DOBRA: 2 DOBRAS; 
DIMENSOES: 23X27 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FARDO 1250 FOLHAS 

300                     7,35  2.203,50 

8 
FLANELA; MATERIAL 100% ALGODÃO; COR: BRANCA, ABSORVENTE E MACIA; 
TAMANHO APROXIMADO 30 CM X 50 CM.  FORNECIMENTO: UNIDADE.  

100                     6,20  620,00 

9 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO; COR PRETA; CAPACIDADE DE 50 L, 
FORNECIMENTO: ROLO COM 100 SACOLAS.  

100                     9,99  998,50 

10 

SACO PARA LIXO, EM PLÁSTICO (POLIETILENO) REFORÇADO, CAPACIDADE 
200 LITROS, ATENDENDO A TODOS REQUISITOS DAS NBR 9190/93 E 9191/93, 
COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DIMENSÕES NA EMBALAGEM.  
UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 10 UNIDADES. 

100                   10,49  1.049,00 

11 
SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 100 LITROS, UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: ROLO COM 25 UNIDADES. 

100                     6,89  689,00 

12 

PAPEL HIGIÊNICO, FABRICADO COM PAPEL 100% FIBRAS CELULÓSICAS 
NATURAIS, NÃO RECICLADO, DE COR BRANCA, MACIO, FOLHA SIMPLES DE 
ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO COM PRAZO DE VALIDADE 
INDETERMINADO. LARGURA DO PAPEL: 10 CM. COMPRIMENTO DO PAPEL: 60 
METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FARDOS COM 24 ROLOS CADA. 

30                  58,00  1.740,00 

13 

PAPEL HIGIÊNICO TIPO I - EM ROLO DE 300 (TREZENTOS) METROS, FOLHAS 
SIMPLES, BRANCO, GOFRADO, FABRICADO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS DE 
CELULOSE, HIDROSSOLÚVEL E BIODEGRADÁVEL, COM ALTA RENTABILIDADE. 
EMBALAGEM: UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA CONTENDO 08 (OITO) 
ROLOS DE 300 (TREZENTOS) METROS CADA. 

50                  30,70  1.535,00 

14 

GUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO 33,0CM X 30,0CM, 100% FIBRAS 
NATURAIS, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, ABSORVENTE E MACIO, 
UNIDADE DE FORNECIMENTO : FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 50 
FOLHAS CADA 

30                     9,77  292,95 

15 

SABAO; APRESENTACAO: PO; COMPOSICAO: BIODEGRADAVEL; FRAGRANCIA: 
NEUTRO; COR: AZUL; PESO: 1 KG; ACONDICIONAMENTO: SACO EM FILME 
PLASTICO; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO 
DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO 
MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDA INFORMACAO DE ISENCAO DO 
REGISTRO NO ORGAO DE CONTROLE, SE FOR O CASO. UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: UNIDADE 

100                     4,36  435,75 

16 
AGUA SANITARIA; ACAO: DESINFETANTE; CLORO ATIVO: 2,5% P/P A 3,0% 
P/P; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1 LITRO 

60                      1,40  83,80 

17 
DESINFETANTE; ASPECTO: LIQUIDO; ACAO: BACTERICIDA; COMPOSICAO: 
CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 50 %; FRAGRANCIA: ESSENCIA 
PINHO; EMBALAGEM: FRASCO 1 LITRO, FORNECIMENTO: UNIDADE. 

180                     4,06  731,40 

18 
LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PARA LIMPEZA DE MATERIAL 
TAMANHO. M - FORNECIMENTO: UNIDADE 

25                     3,50  87,50 

19 

COADOR; MATERIA PRIMA: FLANELA; COR: BRANCA; TAMANHO: MÉDIO; 
FORMATO: CÔNICO; CABO: MADEIRA TORNEADA; EMBALAGEM: SACO 
PLÁSTICO; FINALIDADE: CAFÉ; DETALHE: ARO DE ARAME. FORNECIMENTO: 
UNIDADE. 

36                     2,45  88,08 
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    LOTE II 

ITEM DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 

E UNIDADE 

 MÉDIA REFERENC. 

PREÇOS  

 TOTAL  

1 

ACUCAR; APRESENTACAO: CRISTAL BRANCO; ACONDICIONAMENTO: 
EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; VALIDADE: 23 MESES A PARTIR DA DATA 
DE ENTREGA; LEGISLACAO: RESOLUCAO RDC Nº 271, DE 22 DE SETEMBRO DE 
2005; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO 2 QUILOGRAMAS (KG) 

180 3,15         567,60  

2 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO: CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ACONDICIONAMENTO: 
EMBALAGEM A VÁCUO METALIZADA DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS; - PRAZO 
DE VALIDADE: MÍNIMA DE 150 (CENTO E CINQÜENTA) DIAS A PARTIR DA 
ENTREGA PELO FORNECEDOR, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E 
VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PÓ 
HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO;  
CLASSIFICAÇÃO: NO MÁXIMO 20% PVA (GRÃOS PRETOS, VERDES E OU 
ARDIDOS); TIPO DE CAFÉ: GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA; PONTO 
DE TORRA: MÉDIO, BEBIDA: DURA, PARA MELHOR, ISENTO O GOSTO DE RIO 
ZONA; AROMA E SABOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER 
SUAVE OU INTENSO, AGRADÁVEL AO PALADAR E DE BAIXA ACIDEZ; 
AMARGOR: DE LEVE A MODERADO; - QUALIDADE: MÍNIMO DE 4,5 PONTOS NA 
ESCALA DE ZERO A DEZ. REQUISITOS GERAIS: - DEVERÁ SER OBEDECIDA À 
RESOLUÇÃO 277 DE 22/09/05, DA ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 8 DE 11 DE JULHO DE 
2003, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E, 
COMPLEMENTARMENTE, A NORMA DE QUALIDADE RECOMENDÁVEL 
ABIC/PQC, DE 28/04/04, QUE ADOTOU O NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE DE 
4,5 PONTOS; A EMPRESA ARREMATANTE DEVERÁ: A) APRESENTAR O SELO DE 
PUREZA ABIC E O CERTIFICADO DE USO DO SELO DE PUREZA E DO SELO DA 
QUALIDADE DO PQC, DA ABIC, COM VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES; B) 
FORNECER AMOSTRAS PARA TESTES C) QUANDO DA ENTREGA EFETIVA DO 
CAFÉ, PODERÃO SER RECOLHIDAS AMOSTRAS ESCOLHIDAS AO ACASO NO 
LOTE FORNECIDO, E ENVIADAS PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO 
AUTORIZADO, FORNECIMENTO: UNIDADE 

300 5,45              1.636,00  

TOTAL do LOTE II 2.203,60 

 

  

20 

ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA-FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE 
POLIURETANO, MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM BACTERICIDA, NA COR 
VERDE E AMARELA, MEDINDO10,5 X 7,5 X 2,5MM. UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: EMBALAGEM: PACOTE COM 04 UNIDADES. 

60                     2,05  122,85 

21 
PANO DE PRATO; MATERIAL: 100% ALGODÃO; MODELO: LISO ALVEJADO; COR: 
BRANCO; LARGURA: 28 CM; COMPRIMENTO: 30 CM; UNIDADE DE 
FORNECIMENTO: UNIDADE  

40                      2,15  86,00 

22 
FLANELA; MATERIAL 100% ALGODÃO; COR: BRANCA, ABSORVENTE E MACIA; 
TAMANHO APROXIMADO 30 CM X 50 CM, FORNECIMENTO UNIDADE. 

30                     2,69  80,70 

23 

PANO DE CHAO; MATERIAL: 100% ALGODAO; COR: BRANCA; TIPO: ALVEJADO; 
APLICACAO: LIMPEZA; ACABAMENTO: ARREMATE NAS BORDAS E TRAMA NAO 
DESFIAVEL; TAMANHO: 45 CM X 85 CM; ACONDICIONAMENTO: SACO 
PLASTICO; FORNECIMENTO: UNIDADE. 

60                     4,66  279,60 

24 

SABONETE LÍQUIDO, 1.000ML, CREMOSO, AROMA DIVERSOS, PH DA PELE, 
EFICIENTE LIMPEZA, SISTEMA DE HIDRATAÇÃO À BASE DE EXTRATOS 
VEGETAIS, HUMECTANTE, HIDRATANTE, BIODEGRADÁVEL, OBECEDENDO 
TODAS AS EXIGÊNCIAS, PORTARIAS E DECRETOS DA ANVISA E DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. ACONDIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. PRAZO 
DE VALIDADE DE 24 MESES. FORNECIMENTO: UNIDADE. 

80                   12,49  999,20 

25 

CANECO DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 3000ML, COM DIÂMETRO 
MÍNIMO DE 150MM, COM ALTURA MÍNIMA DE 150MM , COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 1,20MM, COM CABO BAQUELITE, CABO DE MADEIRA. 
FORNECIMENTO: UNIDADE. 

20                  28,74  574,87 

26 

GARRAFA TERMICA; MATERIAL CORPO: ACO INOXIDAVEL; ACABAMENTO: 
LISA; COR: PRETO; MATERIAL AMPOLA: ACO INOXIDAVEL; SISTEMA 
ABERTURA/FECHAMENTO: PRESSAO; CAPACIDADE: 1 L; ALTURA: 
APROXIMADAMENTE 250 MM; LARGURA: 107 MM; GARANTIA: 3 MESES 
CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: ALCA 
RETRATIL; FORNECIMENTO: UNIDADE. 

25                  59,90  1.497,50 

27 

INSETICIDA AEROSOL - 300 ML - MULTI-INSETICIDA COM AÇÃO PROLONGADA 
(12 HORAS) COM ÓLEO DE CITRONELA E FÓRMULA A B ASE DE ÁGUA; PARA 
MATAR MOSQUITOS; INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE; PERNILONGOS; 
MURIÇOCAS; MOSCA E BARATAS. FORNECIMENTO: UN. 

18                     7,34  132,06 

28 
ESPONJA DE AÇO, COMPOSIÇÃO 100% AÇO INOX DE LONGA DURAÇÃO. 
EMBALAGEM: FORNECIMENTO: PACOTES COM 08 (OITO) UNIDADES DE 60 
GRAMAS. 

4                     6,60  26,38 

TOTAL do LOTE I : 17.950,45 
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10 – DAS ENTREGAS  

A entrega e pagamento das mercadorias serão realizados a partir das aquisições (ordem de 

fornecimento). 

 

11 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1. Menor preço por Lote. 

 

Linhares – ES, 12 de setembro de 2013. 

 

Responsável pela elaboração: 

Maria Thereza Costa Guimarães e Souza 

 

Ordenador de Despesas: 

Sandra Mara Mendes da Silva Bassani 

 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
Aprovo o conteúdo do Termo de Referência elaborado pela servidora; Maria Thereza Costa 
Guimarães e Souza, Diretora Administrativa Financeira da Fundação Faceli. 
 
Linhares-ES, 12 de setembro de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Sandra Mara Mendes da Silva Bassani. 

Ordenador de Despesas. 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL N 005/2013 

 
 
 
Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como 

representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de identidade nº 

________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para participar da licitação acima 

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial, 

assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os 

atos inerentes ao certame. 

 

Linhares-ES , ____  de  ________________  de 2013.    

 

 

 

___________________________________  

Nome do representante legal da empresa 

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  

 

 

 

Obs.: No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou 

documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação 

da empresa. 
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ANEXO 3 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N 005/2013 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, 

por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do 

documento de identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, 

declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa 

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que 

não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo. 

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo) 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, 

do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Linhares-ES , ____  de  ________________  de 2013.    

 ____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  

 

____________________________________  

Nome do Contador legal da empresa   
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ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N 005/2013 

 

 

 

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena 

de responsabilização nos termos da lei. 

 

 

Linhares-ES , ____  de  ________________  de 2013.    

 

 

 

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa 

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  
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ANEXO 5 

PROPOSTA DE PREÇO (MODELO)  

PREGÃO PRESENCIAL N 0XX/2013 

 

Razão Social:  

CNPJ nº:  

Representante legal:  

CPF:  

RG:  

Inscrição Estadual ou Municipal  nº: 

Endereço:  

Fone: 

Fax: 

E-mail:  

 

DESCRIÇÃO PREÇO MENSAL PREÇO TOTAL 

Vide TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS POR LOTE, item 

9 no Termo de Referência (ANEXO I) 
R$ 

 

  

Todas as despesas e custos diretos ou indiretos relacionados com o objeto da licitação estão 

incluídos no preço proposto. 

 

A validade da proposta corresponde a 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da sessão 

pública do Pregão.  

 

Linhares-ES, ____  de  ________________  de 2013.    

 

_________________________________ 

Nome do representante legal da empresa  

 


