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CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, 03 DE JUNHO DE 2011 
 
 
A 
EMPRESA X 
         REF.: PROCESSO LCITATÓRIO 
ENDEREÇO 
 
 
 
Caso a empresa tenha recebido cópia Edital Carta Convite, em mãos, ou retirado no Escritório do 
ICISEC (cópia em CD), favor preencher o anexo abaixo: 
 
 

 
Nome de quem recebeu 
 
 

 

 
Data do recebimento 
 

 

 
Assinatura de quem recebeu 
 
 
 

 

 
 
 
 

CONVITE Nº 0013/2011 
 
 

Instituição: 
ICISEC – Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos 
Cidadãos 

Objeto: 
Aquisição, com fornecimento parcelado e programado e variável, de 
Equipamentos e material de consumo para atendimento ao Departamento 
de Saúde – Consultório Médico e Odontológico. 

Objetivo: 

Atendimento à adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 
de internação na unidade de internação socioeducativa de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES e atendimento a adolescentes em acautelamento 
provisório na unidade de internação provisória de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. 

Processo nº. 
49626680 - Referente ao Contrato de Gestão nº. 01/2011, publicado, 
em resumo no Diário Oficial do Espírito Santo do dia 21.03.2011, pág. 
33/34. 
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EDITAL 
PREÂMBULO 

O Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos Cidadãos – ICISEC, por 

meio de sua Comissão de Licitação, torna público que fará realizar sessão de abertura de 

envelopes contendo proposta de preço para aquisição, com fornecimento parcelado e 

variável, de material de expediente (papelaria e informática), na modalidade Convite, do 

tipo Menor Preço, com Adjudicação por item e por preço unitário, obedecendo às disposições 

contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações, demais normas que regem a matéria e nas 

condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos. 

 

IMPORTANTE:  

1. ESTA LICITAÇÃO VISA ATENDER DEMANDA RELATIVA A UM NÚMERO INCERTO DE 

PESSOAS, QUE PODE VARIAR MÊS A MÊS ENTRE 130 E 400 PESSOAS/DIA, EM FUNÇÃO 

DO NUMERO FIXO DE COLABORADORES/ SERVIDORES E DA MAIOR OU MENOR 

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES CUIDADOS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

SOCIOEDUCATIVA E ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DE CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM/ES. 

2. POR ISSO, ESTÃO PREVISTAS QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAL. 

3. NÃO EXISTINDO, PORTANTO, QUANTIDADE MENSAL CERTA, A PROPOSTA 

COMERCIAL DEVERÁ APRESENTAR COTAÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO COM VALIDADE 

DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, OBEDECENDO A PARÂMETRO DE QUANTIDADE MÍNIMA 

E MÁXIMA DE FORNECIMENTO, CONSIDERANDO OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 

2011. 

4. OS PREÇOS PROPOSTOS DEVERÃO OBSEVAR O PREÇO MÁXIMO A SER PAGO 

PELO ICISEC, O QUAL ESTÁ DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE 

EDITAL, QUE FOI DEFINIDO COM BASE NO REFERENCIAL DE PREÇO PRATICADO NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACESSO PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

WWW.COMPRAS.ES.GOV.BR. 

http://www.compras.es.gov.br/
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5. OS PREÇOS REFERENCIAIS MÁXIMOS DE MATERIAIS NÃO ENCONTRADOS NO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO ACIMA, FORAM DEFINIDOS COM BASE EM PREÇO 

MÉDIO DE MERCADO FIXADOS A PARTIR DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS. 

 

Fazem parte integrante do presente edital: 

a) Anexo I – Proposta Comercial com Termo de Referência contendo a relação dos materiais a 

serem adquiridos, especificações técnicas e quantidades e cronograma de fornecimento; 

b) Anexo II - Minuta do Contrato; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração de cumprimento de dispositivo constitucional; 

d) Anexo IV – Modelo de Termo de Opção – Microempresa; 

e) Anexo V – Modelo de Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 

f) Anexo VI – Modelo de Termo de Desistência de interposição de recursos; 

e) Anexo VII - Pedido de Entrega de Material. 
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1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição, com fornecimento parcelado e 

variável, de material de higiene e limpeza, conforme especificações, quantidades e mediante 

cronograma definido no Anexo I – Proposta Comercial com Termo de Referência.  

1.2. A data referencial máxima para o fornecimento do artigo é, sempre, o dia 5 (cinco) 

do mês, recaindo esse fornecimento no primeiro dia útil subsequente quando aquela data se 

der em final de semana ou feriado. 

1.3. Mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês, o ICISEC fará encaminhar ao 

FORNECEDOR o Pedido de Fornecimento de Material discriminando os materiais a serem 

fornecidos com as respectivas quantidades. 

1.4. Poderão ser encaminhados mais de um Pedido de Fornecimento de Material, 

dentro de um mesmo mês, caso haja variação no número de pessoas a serem atendidas pelo 

Projeto, em função da variação de adolescentes e respectivos familiares em atendimento na 

respectiva Unidade de Atendimento Sócio-educativo de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

1.5. Os preços ofertados na proposta comercial deverão ser mantidos durante o prazo 

de vigência do contrato, que é de 4 (quatro) meses a partir da assinatura do contrato. 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. Para fins desta licitação, consideram-se: 

ICISEC: Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos Cidadãos; 

PROPONENTE: A empresa que apresentar proposta; 

FORNECEDORA: A empresa contratada para realizar o fornecimento objeto da 

presente licitação. 

 

3. DOS PARTICIPANTES 

3.1. Poderá participar desta licitação, exclusivamente, as microempresas, empresas 

de pequeno porte ou equiparadas que satisfaçam as condições estabelecidas no presente 
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convite, não sendo admitida proposta de consórcio, nem a competição entre estabelecimentos 

de uma mesma empresa.  

3.2. Não será permitida a participação de empresas que se encontrem em regime de 

concordata ou com pedido de falência requerido. 

3.3. Também não poderão participar empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. 

3.4. Não poderão participar as empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no 

país. 

3.5. Os licitantes que desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido instituído 

pela Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar até a data, horário e no local previsto 

no preâmbulo deste Convite o Termo de Opção, conforme constante do anexo IV. 

3.5.1. Os licitantes enquadrados no item acima deverão apresentar a documentação 

comprobatória de seu enquadramento como Microempresa – ME, ou Empresa de Pequeno 

Porte – EPP. 

 

4. DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

4.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Fornecedora receberá em até 5 (cinco) dias 

úteis, após assinatura do contrato, o Pedido de Fornecimento de Material relativo ao primeiro 

fornecimento, para a entrega imediata da quantidade nele descrita (em relação aos itens que 

foi a vencedora). 

4.1.1. O Pedido de Fornecimento de Material, Anexo VII deste Edital, será emitido em 

duas vias, uma via para o fornecedor e outra via ficará com o ICISEC, constando relação dos 

materiais a serem entregues, as especificações e respectivas quantidades. 

4.1.2. A partir do segundo fornecimento, o FORNECEDOR deverá proceder à entrega 

dos materiais até o dia 5 (cinco) de cada mês, em relação aos itens constantes do Pedido de 

Fornecimento de Material. 

4.2. Independentemente do prazo de garantia do produto fixado na embalagem, feita 

pelo próprio fabricante, o FORNECEDOR deverá oferecer garantia de 30 (trinta) dias para 

efeito de substituição em caso de não estarem nas condições de qualidade e especificação do 

estado de novo, por ocasião da entrega do bem. 



 
CONVITE N° 0013/2011 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Pg. 6 

4.2.1. Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir 

aqueles que apresentarem defeito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento 

da notificação por parte do ICISEC. 

4.3. Os materiais deverão ser entregues, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, no 

endereço constante do Pedido de Fornecimento de Material, junto ao Profissional responsável 

pela execução e acompanhamento de contratos do ICISEC. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1. Na reunião para entrega e abertura dos envelopes, ou em outra que se fizer 

necessário, cada proponente será representado por apenas uma pessoa que, devidamente 

munida de documento hábil, será admitida a intervir nas fases do procedimento licitatório, 

respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo cédula de identidade ou outro documento oficial 

equivalente que contenha fotografia. 

5.2. O documento hábil, alternativamente, pode ser: 

a) procuração com firma reconhecida acompanhada da cópia do ato de investidura do 

outorgante, o qual deverá declarar expressamente ter, este, poder para a devida outorga; 

b) documento (cópia autenticada) que comprove a sua capacidade jurídica de 

representar a empresa, caso o representante seja administrador (diretor ou gerente). 

5.3. Quando a empresa se fizer representar por sócio, deverá este apresentar cópia 

autenticada do Contrato Social ou Alteração Contratual da mesma, comprovando tal situação. 

5.4. O documento que credencia o representante deverá ser entregue separadamente 

dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”. 

5.5. É vedado a uma pessoa física representar mais de um proponente. 

5.6. O não comparecimento de representante legal ou credenciado, no local, dia e 

horário marcados para abertura dos envelopes, implicará na aceitação das decisões da 

Comissão. 

 

6. DA ENTREGA DE ENVELOPES “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA COMERCIAL” 
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6.1. A documentação para a habilitação e oferecimento de proposta será entregue em 

envelopes separados, devidamente lacrados/fechados e rubricados no fecho. O envelope com 

a documentação de habilitação deverá conter o título “HABILITAÇÃO” e o correspondente à 

proposta comercial, o título “PROPOSTA COMERCIAL”. 

6.2. Nos envelopes - habilitação e proposta comercial deverá constar na parte externa 

de cada um, o nome, o endereço e o CNPJ da empresa concorrente e o número do Convite 

seguindo os Modelos abaixo: 

Ao 

Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica 

dos Cidadãos – ICISEC 

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE nº. 003/2011 

ENVELOPE Nº. 1 - (Habilitação). 

NOME DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

Ao 

Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica 

dos Cidadãos – ICISEC 

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE nº. 003/2011 

ENVELOPE Nº. 2 - (Proposta Comercial). 

NOME DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

6.3. O recebimento dos Envelopes nº. 1 e 2, contendo, respectivamente, a 

documentação de Habilitação e a Proposta Comercial dos interessados, dar-se-á no dia da 

sessão de abertura de licitação conforme item 6.8 deste Edital, sendo vedado expressamente o 

recebimento posterior. 

6.4. A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que 

apresentem seus documentos na ordem em que estão listados neste edital, devidamente 

numerados por páginas. 

6.5. Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito 

pela comissão. 

6.6. Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega à 

comissão de licitação dos envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer propostas 

recebidas intempestivamente, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de 

terceiros. 

6.7. Não serão consideradas, para qualquer efeito, a data em que tenham sido postados 

os envelopes ou a entrega em local diferente do endereço indicado. 

6.8 – Quadro resumido de prazos e atividades: 
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PRAZOS ATIVIDADES 

Dia 17/06/2011 Publicação do Aviso e entrega dos Convites 

Dias 17 a 27/06/2011 

De 9:00 h às 12:00 

e à tarde , de 14:00 às 
17 horas 

 

Recebimento de Envelopes lacrados e rubricados no Escritório do 
ICISEC em Cachoeiro de Itapemirim:  

 ENDEREÇO PARA INFORMAÇÕES DO DIA 13 AO DIA 22 DE JUNHO 
DE 2011: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar nº. 139 - Bairro Amarelo, 

Cachoeiro de Itapemirim-ES.    Ponto de referência: Em frente à 
SAMADISA; 

 Telefones para contato: (28) 3518- 5574 ou  (28) 9276-9582  
 (Os interessados em retirar cópia digital deverão Levar CD); 

 

Dia 28 de junho/2011  

às 18h00min 

Abertura dos envelopes 

Novo  escritório do ICISEC - Instituto Capixaba de Integração Sócio-

Econômica dos Cidadãos, em Cachoeiro de Itapemirim/ES no seguinte 
endereço: Rua 25 de março, nº. 15 – 3º andar, Centro – Município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES.   Ponto de referência: Em cima da Agência do 
BANESTES no Centro da Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

Resultado da Habilitação: No mesmo dia da abertura dos Envelopes com 
lavratura de ATA e assinatura dos presentes. 

Dia 28/06/2011 
Resultado da abertura dos envelopes relativos à proposta comercial: 

disponível no site e no escritório do ICISEC. 

Dias 29 a 30/06/2011 

De 9:00 h às 12:00 

e, à tarde,  de 14:00 às 
17 horas 

Prazo Recursal: Entrega do Recursos endereçados ao Presidente da 
Comissão de Licitação – Entregar os recursos no endereço: Rua 25 de 
março, nº. 15 – 3º andar, Centro – Município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.   Ponto de referência: Em cima da Agência do BANESTES 
no Centro da Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

Dia 02 de julho de 2011  Resultado dos Recursos: no site da Instituição www.icisec.org  

Dia 02 de julho de 2011 
Resultado final da Licitação: disponível no site da Instituição: 

www.icisec.org e publicação em jornais de circulação estadual. 

 

 

 

 

7. DA “HABILITAÇÃO”  

7.1. Poderão participar do certame, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei 

Complementar nº. 123/2006 e do artigo 17 do Decreto nº. 2.060/2008, as microempresas, as 

empresas de pequeno porte ou equiparadas, caracterizadas nos termos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº. 123/2006, convidadas pelo ICISEC e aquelas cadastradas no Sistema 

http://www.icisec.org/
http://www.icisec.org/
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Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF do Governo Federal na correspondente 

especialidade que manifestarem interesse em participar, com antecedência mínima de até 24 

(vinte e quatro) horas da data marcada para recebimento da documentação de habilitação. 

7.1.1. A manifestação de interesse em participar no certame deverá ser dirigida à 

Comissão de Licitação do ICISEC e apresentada pela empresa cadastrada, observado o prazo 

indicado acima, no local e horário fixados neste edital para esclarecimentos e informações aos 

licitantes. 

7.2. A comprovação da condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada deverá ser apresentada à época da contratação, será feita da seguinte forma: 

7.2.1. Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 

Complementar 123/2006: 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda, 

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

/ConsultarOpcao.aspx; 

b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

7.2.2. Licitantes não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 

Complementar nº. 123/2006: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando 

ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06; 

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; 

d) Cópia do contrato social e suas alterações; e 

e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

7.3. Os documentos comprobatórios enumerados no item 7.2 somente deverão ser 

apresentados após a convocação para formalização da contratação, ainda que as 
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microempresas, e pequenas empresas ou equiparadas não optantes pelo Sistema Simples 

Nacional de Tributação possuam habilitação parcial no SICAF. 

7.4. O licitante que não apresentar os documentos comprobatórios respectivos ficará 

impedido de licitar e de contratar com o Estado do Espírito Santo, e será descredenciado do 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das 

demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 

8.666/93, quando for o caso. 

7.5. Em caso de empresário ou sociedade empresária submetida ao registro obrigatório 

na Junta Comercial, fica dispensada a apresentação da cópia do contrato social e suas 

alterações, desde que seja apresentada a Certidão Simplificada da Junta Comercial da qual 

conste o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, 

expedida em prazo não superior a 15 dias da data marcada para a abertura das propostas. 

7.6. Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº. 

8.666/93 imposta por órgão ou entidade que integre a Administração Pública do Estado do 

Espírito Santo; 

c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 

8.666/93, imposta por órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera da 

Federação; 

d) estejam sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, dissolução ou 

liquidação; 

e) se enquadrem em alguma das situações enumeradas no art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e 

alterações. 

7.7. O ENVELOPE nº. 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, conterá, 

obrigatoriamente, Carta de apresentação assinadas pelo(s) Representante(s) Legal(is) da 

Empresa, acompanhada dos seguintes documentos originais ou cópias autenticadas ou, ainda, 

publicação em órgão de imprensa oficial: 

7.7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

documentação que identifique a Diretoria em exercício; 

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

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

órgão competente. 

7.7.2. REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal da 

sede da licitante; 

c) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União; 

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

e) Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS). 

7.7.3. Não é exigido das licitantes comprovação de regularidade fiscal para fins de 

habilitação, mas somente para formalização da contratação, observadas as seguintes regras: 

a) A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição; 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o 

prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

c) O prazo a que se refere o inciso anterior poderá ser prorrogado por igual período; 

d) Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 

comprobatórias de regularidade fiscal, a licitante poderá apresentar outro documento que 

comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos 

artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, acompanhado de prova do protocolo do 

pedido de certidão; 
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e) Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, 

contados da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para 

apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal; 

f) O prazo a que se refere o inciso anterior poderá ser prorrogado por igual período, uma 

única vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o órgão competente emitir a 

certidão; 

g) A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 

comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 

81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 

h) Caso não seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado a convocação das 

licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar 

a licitação. 

7.7.4. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA 

CONSITUIÇÃO FEDERAL 

a) Declaração de inexistência, no quadro funcional da empresa, de menor de dezoito 

anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor 

de dezesseis anos, a não ser que seja contratado na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99) conforme Anexo III deste Edital. 

7.8. DAS REGRAS RELATIVAS AO SICAF FEDERAL 

7.8.1. Os licitantes cadastrados no CRC/ES e/ou SICAF/FEDERAL poderão deixar de 

apresentar a documentação exigida nos itens 7.7.1, alíneas “a” a “d” e 7.7.2, alínea “a”; 

7.8.2. Em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente - obrigado 

a declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorrência de fato superveniente impeditivo 

de sua habilitação; 

7.8.3. Declarando o licitante que possui cadastro ou habilitação parcial no CRC/ES e/ou 

SICAF/FEDERAL, competirá à comissão verificar a veracidade da afirmação por meio de 

consulta ao referido Sistema, devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta. 
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8. DA “PROPOSTA COMERCIAL”  

8.1. O ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA COMERCIAL conterá a PROPOSTA, dirigida ao 

ICISEC. 

8.1.1. A proposta deverá: 

a) ser digitada, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, obedecendo a descrição de cada item nos termos do Termo de Referência, na 

forma do ANEXO I; 

b) ser datada e assinada, ter todas as folhas rubricadas e identificadas com o nome da 

empresa proponente, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar 

dúvidas a respeito de seu conteúdo e ter o carimbo ou o número do CNPJ da empresa; 

c) conter o preço unitário para cada item, em moeda corrente, escrito em algarismos; 

 d) informar a marca de cada item; 

e) conter declaração escrita de que o fornecimento será efetuado até o dia 5 (cinco) de 

cada mês a partir do recebimento do Pedido de Fornecimento de Material, Anexo VII; 

8.2. Toda e qualquer ressalva feita na proposta de licitação quanto às especificações do 

material será desconsiderada e a empresa terá que entregar o material com as especificações 

idênticas às descritas no Termo de Referência - ANEXO I. 

8.3. O(s) item(s) que contiver(em) alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas não será(ão) avaliada(s) para efeito de julgamento desta licitação. 

8.4. No corpo da “Proposta” deverá haver declaração expressa de que no preço total 

estão incluídos todos os custos, diretos e indiretos, tais como: salários; taxas de administração, 

encargos sociais, fiscais e trabalhistas, transporte, alimentação, seguros, garantia, lucros e 

outros de quaisquer natureza necessárias ao cumprimento integral do objeto deste  Edital. 

8.5. Os preços máximos, por item, constantes das propostas apresentadas pelas 

empresas licitantes deverá obedecer aos preços máximos observados pelo Poder Públicos do 

Estado do Espírito Santo disponíveis no endereço eletrônico www.compras.es.gov.br. Em 

relação aos itens não constantes neste endereço eletrônico, as empresas deverão indicar seus 

preços, sendo adotado o critério de seleção em função do menor preço, por item, desde que 

atendidos os critérios de qualidade e quantidade exigidos. 

9. DO PROCESSAMENTO DOS ENVELOPES  

http://www.compras.es.gov.br/
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9.1. No dia e hora estabelecido neste convite, será realizada a sessão de abertura dos 

envelopes, na presença dos interessados, com chamada das empresas e anotação em ata, 

seguindo a seguinte ordem: 

9.1.1. Credenciamento dos representantes legais; 

9.1.2. Será procedida a abertura do ENVELOPE n.º 1, contendo a DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO; 

9.1.3. Os documentos contidos no ENVELOPE nº. 1, serão examinados e rubricados 

pelos representantes das PROPONENTES e pelos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 

que sendo considerados válidos permitirão a abertura do ENVELOPE nº. 2; 

9.1.4. O ENVELOPE n.º 2 - PROPOSTA DE PREÇO será rubricado pelos 

representantes credenciados presentes, permanecendo sob a guarda da COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO até seu julgamento; 

9.1.5. Após a realização de cada etapa elencada nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, 

não será permitido a nenhum proponente retornar à etapa anterior para complementação ou 

alteração de informações prestadas. 

9.2. A PROPONENTE que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida 

no presente convite, para constar no Envelope n.º 1, ou apresentá-la em desacordo com o 

especificado neste Edital, será automaticamente inabilitada com a conseqüente devolução do 

Envelope n.º 2 (Proposta Comercial), não se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão de 

prazo para a complementação desses documentos. 

9.3. À(s) PROPONENTE(S) consideradas inabilitadas não será permitida, sob nenhuma 

hipótese, a abertura do Envelope nº. 2 durante a sessão de abertura dos envelopes, sob pena 

de sofrer as penalidades impostas nos art. 93 e 94 da Lei nº. 8.666/1993. 

9.4. Não havendo nenhuma dúvida e tendo os representantes das PROPONENTES, 

especialmente daquelas eventualmente inabilitadas, desistido de quaisquer interpelações e ou 

recursos, a critério exclusivo da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, passar-se-á a abertura, na 

mesma sessão, do ENVELOPE n.º 2 – PROPOSTA COMERCIAL, das PROPONENTES 

habilitadas. Caso contrário, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, depois de decorrido o prazo para 

interposição de recursos referente à fase de habilitação, ou, decididos aqueles eventualmente 

interpostos, comunicará às PROPONENTES a data de abertura do ENVELOPES n.º 02 – 

PROPOSTA COMERCIAL. 
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9.5. Os documentos contidos no ENVELOPE n.º 2, serão examinados e rubricados 

pelos representantes das PROPONENTES e pelos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

9.6. A data para o comunicado do resultado dos exames dos documentos contidos nos 

ENVELOPES N.º 2 – PROPOSTA COMERCIAL é o dia 16 de junho de 2011. 

9.7. Caso alguma proponente sinta-se prejudicada, poderá requerer a suspensão da 

sessão de ciência do julgamento e abertura de prazo para interposição de recurso, e, uma vez 

decididos aqueles eventualmente interpostos, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, comunicará às 

PROPONENTES o resultado do recurso. 

9.8. Reserva-se à COMISSÃO DE LICITAÇÃO o direito de, a seu exclusivo critério, 

solicitar esclarecimentos complementares que julgar necessários à perfeita compreensão das 

condições das PROPOSTAS apresentadas, sem que tal procedimento justifique qualquer 

alteração nas condições daquelas PROPOSTAS, especialmente quanto aos preços ofertados. 

9.9. Das sessões referidas nos itens 9.1 a 9.7 serão lavradas atas circunstanciadas, as 

quais, lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes credenciados das 

PROPONENTES, e pelos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

9.10. Qualquer licitante, por meio de seu representante legal, poderá solicitar que 

conste em ata suas reclamações, entretanto estas não possuem efeito de recurso, que deve 

obedecer a procedimento apropriado. 

9.11. Não havendo manifesto interesse na interposição de recursos, as proponentes 

deverão firmar o respectivo Termo, anexo VI deste Edital. 

 

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. O julgamento das propostas será objetivo, pelo critério de menor preço unitário, 

por item, de acordo com os descritos no Termo de Referência - Anexo I. A classificação se dará 

pela ordem crescente dos preços propostos, para cada item. 

10.2. Todas as empresas deverão apresentar à Comissão de Licitação amostras para 

verificação da qualidade dos produtos dos itens solicitados, quando for o caso. 

10.3. Caso o licitante não apresente a amostra a Comissão de Licitação terá sua 

cotação desconsiderada para efeito de julgamento. 
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10.4. Caso a amostra apresentada não seja aceita pela Comissão de Licitação por baixa 

qualidade do material ou que não atenda as exigências do edital, e a empresa não tenha 

interesse na substituição do produto/material mantendo o preço em questão, esta será 

desconsiderada e se analisará a que suceder até que se classifique uma empresa. 

10.5. Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver 

discrepância entre palavras e cifras, prevalecerá o montante em palavras (por extenso). Se o 

proponente não aceitar a correção, sua proposta será rejeitada. 

10.6. O proponente cuja proposta contiver preços unitários e/ou global superiores ao 

admitido neste edital será desclassificado. 

10.6.1 Na hipótese de oferta de preço unitário diferenciado para o mesmo item, será 

considerado o menor preço. 

10.7. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste edital, nem 

ofertas de redução sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administração 

Pública. 

10.8. Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste 

edital, quer por omissão, quer por discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dúvidas. 

10.9. Serão desclassificadas as propostas que contenham valores manifestadamente 

inexeqüíveis, (simbólicos, irrisórios ou iguais a zero), de acordo com o art. 48, § 1º da Lei 

8.666/93, bem como que apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas 

dos demais licitantes; 

10.10. Poderá ser desclassificada a proposta de licitante, até a assinatura do contrato, 

por despacho fundamentado do presidente da Comissão de Licitação, sem direito a 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver 

conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que 

desabonem a idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa. 

10.11. Em caso de empate na primeira colocação a licitação será decidida por sorteio. 

10.12. O resultado desta licitação será exposto no site da Instituição: www.icisec.org. 

10.13. A homologação e a adjudicação caberá ao Presidente do ICISEC, que poderá, 

ainda, anular ou revogar a presente licitação, sem que caiba às PROPONENTES direito a 

qualquer indenização. 
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10.14. O CONTRATO será firmado com a(s) PROPONENTE(S) cujo(s) item(s) forem 

classificado(s) em primeiro lugar, seguindo o critério do Menor Preço, por item. 

10.15. Cada PROPONENTE vencedora classificada será notificada a assinar o contrato, 

em no máximo 3 (três) dias úteis. 

10.16. Caso a PROPONENTE vencedora não atenda à notificação a que se refere o 

item 10.15., o ICISEC poderá convocar, segundo a ordem de classificação, outras 

PROPONENTES, para fazê-lo em igual prazo e pelo mesmo preço da classificada, caso estas 

aceitem praticar o mesmo preço da vencedora, se não preferir proceder à nova licitação. 

10.17. Poderá haver prorrogação do prazo fixado no item 10.15, por igual período, nos 

termos do art. 64, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor 

durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito Presidente da 

Comissão de Licitação. 

10.18. No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a 

vigência do pacto.  

10.19. Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar o 

comprovante de situação regular junto à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS.  

10.20. Àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

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

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, serão aplicadas 

as sanções de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta e, 

ainda, ser considerado inidôneo para licitar e contratar com o ICISEC, sem prejuízo das demais 

cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA E NOTA DE EMPENHO 

11.1. A despesa decorrente da contratação do objeto da presente licitação correrá à 

conta de recursos específicos do Contrato de Gestão n° 001/2011, firmado pelo ICISEC com o 

Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Justiça 

do Espírito Santo, na Atividade 46.201.1442100142.815 – Elemento de Despesa nº. 

3.3.50.39.00 – Fonte: 0101. 
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12. DOS RECURSOS 

12.1. Dos atos praticados durante o processo licitatório caberá: 

12.1.1. Recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Aplicação das penas de suspensão temporária ou de multa. 

12.1.2. Representação no prazo de 02 (dois) dias úteis da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

12.1.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" no subitem 12.1.1 terá efeito 

suspensivo. 

12.1.4. Os recursos interpostos serão comunicados aos demais licitantes, que poderão 

impugná-los no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado mediante faturamento, após a entrega dos materiais, 

mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada por pessoa designada pelo 

ICISEC. 

13.2. Não será efetuado qualquer pagamento enquanto perdurar pendência de 

liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou 

inadimplência contratual, inclusive. 

 

14. DAS PENALIDADES 

14.1. O ICISEC providenciará para que se faça publicar no Diário Oficial do Espírito 

Santo as seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial do contrato: 
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14.1.1. Advertência nos casos de atraso injustificado no fornecimento do bem relativo ao 

item que tenha sido declarada vencedora no processo licitatório. 

14.1.2. Multa em caso de reincidência no atraso de fornecimento. A multa será aplicada 

em percentual de 0,5% (meio por cento) ao dia, a partir da data provável máxima para 

fornecimento do bem, calculada sobre o preço total do item, até o limite de 6% (seis por cento). 

Ultrapassando 12 (doze) dias, o atraso dará causa à aplicação de multa de 10% (dez) por 

cento sobre o preço referido; 

14.1.2.1. A aplicação da multa de mora não impede a rescisão unilateral do contrato e 

aplicação de outras sanções, previstas na Lei Federal nº. 8.666/93; 

14.1.2.2. Caso o atraso prejudique a realização do Projeto o contrato será rescindido 

com cobrança de multa de 10% (dez) por cento sobre o saldo do contrato ainda não executado. 

14.1.3. Se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 

desfavor do licitante contratado, a cobrança da diferença será feita pela via judicial. 

14.2. Além das penalidades citadas, a empresa faltosa ficará sujeita à suspensão do 

direito de licitar e contratar com o ICISEC ou à declaração de inidoneidade para licitar nos 

termos da Lei. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES 

15.1. Ocorrendo impedimento superveniente para a habilitação, o licitante deve declará-

lo, sob pena de incorrer na sanção prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/93. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos 

deste edital. 

16.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

16.2.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 
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16.3. É facultado à comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

16.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pela comissão, sob pena de desclassificação. 

16.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta. 

16.6. Na apreciação da documentação de habilitação e das propostas a comissão 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

16.7. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

16.9. O presidente do ICISEC somente poderá revogar a presente licitação em face de 

razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

16.10. O ICISEC se reserva no direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente 

licitação, nos limites fixados no art. 65 da Lei 8.666/93. 

16.11. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

16.12. Poderão ser convidados a colaborar com a comissão, assessorando-a, quando 

necessário, profissionais integrantes ou não dos quadros da administração pública, desde que 

não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes. 
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16.13. Caso as datas designadas para realização deste certame recaiam em dia não 

útil, e não havendo retificação de convocação, será o procedimento realizado no primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo local e horário previstos. 

16.14. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela comissão.   

17. DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da cidade de Vitória-ES, para dirimir qualquer dúvida oriunda da 

execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de junho de 2011. 
 

 
______________________________ 

DR. BRASIL JOSÉ SIQUEIRA SANTOS 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

 
______________________________ 

ELSON MUCHULLI 
Membro da Comissão de Licitação 

 
 

 
______________________________ 

DR. ADILIO DOMINGOS DOS SANTOS 
Membro da Comissão de Licitação 

 

 
______________________________ 

DRA. ROBERTA  SALAROLLI TAVORA 
Membro da Comissão de Licitação 

 
 

 
______________________________ 

ROGERIO DUARTE 
Membro da Comissão de Licitação 

 

 
______________________________ 
ANTONIO HENRIQUE QUALHANO 
Membro da Comissão de Licitação 

 
 
 

_________________________________   
MARCOS AUGUSTO PANOW  

Membro da Comissão de Licitação 
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Anexo I 
PROPOSTA COMERCIAL 

CONVITE 003/2011 

 
A Proposta Comercial deverá ser elaborada com atenção aos seguintes itens: 
1. RAZÃO SOCIAL: 
2. C.N.P.J. 
3. ENDEREÇO: 
4. CARIMBO DO C.N.P.J. 
5. TELEFONE: 
6. FAX: 
7. BANCO: 
8. COD.AGÊNCIA: 
9. CONTA CORRENTE: 
10. Fazer referência ao Convite n.º 003/2011, Aquisição de Material de Expediente (Papelaria e 
Informática). 
11. Precisa conter expressamente o seguinte texto: 
 
“Prezados Senhores: 
Após exame do Convite n.º 003/2011, propomos fornecer os itens objeto da mesma, sob nossa 
integral responsabilidade. 
Estamos cientes de que a participação nesta licitação implica a aceitação incondicional e 
integral da legislação em vigor e das condições fixadas no Edital de licitação. 
Se nossa proposta for aceita, comprometemo-nos a comparecer dentro de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da respectiva convocação, para assinar o contrato. 
Os materiais serão entregues embalados, contendo as indicações de marca e fabricante, 
procedência e naqueles que possuem prazo de validade deverá ser de no mínimo 01 (um) ano 
a contar da data de entrega do produto. 
Todos os produtos possuem a certificação do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial. 
Declaramos, finalmente, que o prazo de validade de nossa proposta é de 30 (trinta) dias, 
contados da data de sua abertura. 
O preço por item é o apresentado a seguir:” 
 
 
OBS. A proposta precisa estar assinada em todas as suas vias 
 
 
 
 

 
Cachoeiro de Itapemirim, *****. 

 
 

_________________________________ 
 

FORNECEDORA 
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IMPORTANTE: O proponente cuja proposta contiver preços unitários superiores ao admitido neste edital será desclassificado. 
ATENÇÃO: Todos os equipamentos elétricos ou eletrônicos deverão obedecer a voltagem de 220 Wolts; 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – MATERIAL PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

ITEM 
Unidade de 

Compra 
DESCRIÇÃO DO BEM 

Quantidade 
MÍNIMA 

Quantidade 
MÁXIMO 

R$ Unitário 

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

 Unidade Equipo Completo (com Kart separado) + mocho ** 01 01  

 Unidade Compressor de ar odontológico (isento de óleo) ** 01 01  

 Unidade canetas de alta e baixa rotação -  Kit completo com ** 01 01  

 Unidade Caneta de alta rotação avulsa ** 01 01  

 Unidade Autoclave 01 01  

 Unidade Aparelho rediografico periapical 01 01  

 Unidade Câmara escura odontológica (para revelação de radiografias) 01 01  

 Unidade Amalgamador capsular 01 01  

 Unidade Fotopolimerizador de LED 01 01  

 Unidade Máquina Seladora Odontológica (para selar embalagens de graus cirúrgicos) 01 01  

 Unidade aventais para paciente 01 03  

 Unidade  óculos de peroteção para paciente 01 02  
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 Unidade avental plumbífero para tomadas radiográficas 01 02  

EXAME CLÍNICO 

 Unidade Armários com prateleiras e chaves 02 04  

 Unidade Bandeijas metálicas 22x12x01cm 01 20  

 Unidade Cabos para espelho de inox 01 20  

 Unidade Caixa-broqueiro pequena 01 01  

 Unidade Caixas de lima tipo Kerr 1ª série 01 05  

 Unidade Caixas metálicas perfumadas 01 05  

 Unidade Colheres de dentina nº 5 01 50  

 Unidade Cuba metálica redonda pequena 01 01  

 Unidade Espelhos odontológicos nº 2 01 30  

 Unidade Pinças de algodão 01 30  

 Unidade Placas de vidro 01 05  

 Unidade Porta-algodão 01 02  

 Unidade Porta-detritos 01 01  

 Unidade Potes dappen 01 05  

 Unidade Seringas Carpule 01 10  

 Unidade Sondas exploradoras nº5 01 20  

DENTÍSTICA 

 Unidade Brocas 1045 01 05  
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 Unidade Brocas 3118 01 05  

 Unidade Brocas 3168 01 05  

 Unidade Brocas 3195 01 05  

 Unidade Brocas 4138 01 01  

 Unidade Brunidores de amalgama nº 29 01 15  

 Unidade Balcadores de amálgama 01 15  

 Unidade Compensadores duplos para amálgama tipo Clevent nº 21 01 15  

 Unidade Eesculpidores Hollembeck 01 15  

 Unidade Espátulas nº 1 01 20  

 Unidade Espátulas nº 36 01 20  

 Unidade Kit´s de ácido fosfórico 37% 01 05  

 Unidade Porta-amálgamas adulto 01 03  

 Unidade Porta-matrizes 01 10  

MATERIAL DE CONSUMO 

 Unidade Caixa de lâminas 15 01 02  

 Unidade Pote com 500 capsulas de amalgama  01 02  

 Unidade Pote de adesivo Single Bond  011 01  

 Unidade Rolo de 100 metros de grau cirúrgico para esterilização em autoclave 01 02  

 Unidade Caixas de “Descarpack” 01 02  
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 Unidade Ccaixas de película radiográfica tipo PERIAPICAL 01 02  

 Unidade Curetas periodontais 11/12 01 02  

 Unidade Curetas periodontais 13/14 01 02  

 Unidade Curetas periodontais 7/8 01 02  

 Unidade Kits de resina fotopolimerizável Z!)) 01 02  

 Unidade Sacos de pedra “Pomes” 01 02  

 Unidade Sondas periodontais 01 02  

 Unidade Caixas de fio agulhado para sutura 01 03  

 Unidade Brocas 1012 Esféricas 01 05  

 Unidade Brocas 1014 Esféricas 01 05  

 Unidade Brocas 1016 Esféricas 01 05  

 Unidade Brocas 2200 Esféricas 01 04  

 Unidade Brocas ponta de chama 01 05  

 Unidade Caixas de máscara cirúrgica 01 05  

 Unidade Pacotes de tiras de lixa de papel para resina fotopolimerizável 01 05  

 Unidade Potes de fixador radiográfico 01 05  

 Unidade Potes de revelador radiográfico 01 05  

 Unidade Sacos de touca cirúrgica 01 04  

 Unidade Caixas de luva de procedimento tamanho “P” 01 10  
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 Unidade Escovas Robinson 01 20  

 Unidade Litros de água destilada 01 10  

 Unidade Pacotes de carbono para uso odontológico 01 10  

 Unidade Frascos de eugenor 01 05  

 Unidade Kit de brocas para acabamento em resina 01 01  

 Unidade Kit de polimento e acabamento para resinas compostas anteriores 01 01  

 Unidade kits de cimento ionômero de Vidro 01 03  

 Unidade kits de IRM 01 05  

 Unidade Litros de álcool 70} 01 10  

 Unidade Litros de hipoclorito de sódio (observar validade) 01 05  

 Unidade Pacotes de tiras de lixa de aço 01 05  

 Unidade Pacotes de tiras de poliéster 01 05  

 Unidade Potes de Cotosol ou similar (cimento obturador provisório) 01 03  

 Unidade Potes de Microbrush 01 05  

 Unidade Potes de Òxido de zinco 01 05  

 Unidade Sacos de algodão 01 02  

 Unidade Sacos de gaze ( 11 fios) 01 10  

 Unidade Sacos de rolete de algodão para uso odontológico 01 20  

 Unidade Seringas descartáveis de irrigação 10 ml(com agulha) 10 50  
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 Unidade Tiras de matriz para amálgama 5 e 7 mm 01 02  

 Unidade Vidros de Formocresol 01 03  

 Unidade Vidros de Paramonoclorofenol Canforado 01 03  

MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PRIMEIROS SOCORROS 

 Unidade Acido acetil salicílico 100 mg 01 10  

 Unidade Acido fólico 5mg 01 10  

 Unidade Ambroxol xarope 30 mg/ 5 ml 01 10  

 Unidade Aminofilina 24 mg/ml 01 10  

 Unidade Amiodarona 50 mg/ml 01 10  

 Unidade Amoxicilina 500 mg 01 10  

 Unidade Amoxilina 250mg/5ml 01 10  

 Unidade Ampicilina sódica 1000mg 01 10  

 Unidade Atenolol 50 mg- comprimidos 01 10  

 Unidade Benzilpenicilina benzatina 01 10  

 Unidade Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000UI 01 10  

 Unidade Biperideno 2mg 01 10  

 Unidade Biperideno 5mg/ml 01 10  

 Unidade Buscopan composto 4mg 01 10  

 Unidade Buscopan simples 20mg 01 10  
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 Unidade Carbonato de lítio 30 mg 01 10  

 Unidade Cefalexina 250 mg/5ml 01 10  

 Unidade Ceftriaxona 1000mg 01 10  

 Unidade Cetoconazol creme 20mg 01 10  

 Unidade Clonazepam 2mg 01 10  

 Unidade Clorafenicol 1000 mg- solução injetável 01 10  

 Unidade Clorpromazina 100mg 01 10  

 Unidade Clorpromazina 25 mg 01 10  

 Unidade Dexametasona 4mg/ml 01 10  

 Unidade Enalapril 20 mg 01 10  

 Unidade Eritromicina 250 mg comprimidos 01 10  

 Unidade Espectroprima 400MG comprimidos  01 10  

 Unidade Espectroprima 80MG comprimidos 01 10  

 Unidade Espironolactona 25 mg 01 10  

 Unidade Fenobarbital 100mg 01 10  

 Unidade Fluconazol 01 10  

 Unidade Fluoxetina 20 mg 01 10  

 Unidade Furosemida 10mg/ml 01 10  

 Unidade Furosemida 40 mg 01 10  
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 Unidade Hidoxido de alumínio + magnésio 01 10  

 Unidade Hidroclorotiazida 25 mg 01 10  

 Unidade Hidrocortisona creme 10 mg 01 10  

 Unidade Hidróxido de alumínio + magnésio 01 10  

 Unidade Ibuprofeno 300 mg 01 10  

 Unidade Ibuprofeno 300mg 01 10  

 Unidade Ivermectina 6mg 01 10  

 Unidade Loratacina 10 mg 01 10  

 Unidade Loratadina 10mg 01 10  

 Unidade Meloxicam 15  mg 01 10  

 Unidade Metildona 250 mg 01 10  

 Unidade Metildona 250 mgcarbamazepina 20mg/ml suspensão 01 10  

 Unidade Metroclopramida 10 mg/2ml 01 10  

 Unidade Metronidazol 100mg/g gel 01 10  

 Unidade Metronidazol 250 mg/ comprmidos 01 10  

 Unidade Naratriptana 2,5 mg 01 10  

 Unidade Neomicina 5mg/g + bacitracina 250 UI/g 01 10  

 Unidade Nifedipino 10 mg – comprimidos 01 10  

 Caixa Nortriptilina 50 mg 01 10  

 Unid. Omeprazol 20 mg 01 10  
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 Unid. Paracetamol 500 mg 01 10  

 Unid. Paracetamol 750 mg 01 10  

 Unid. Prednisona 5mg 01 10  

 Unidade Propranolol 40 mg 01 10  

 Unidade Quadriderm (Betam + Gent + Tolf + Clioq) – creme dermatológico 01 10  

 Unidade Ranitidina 150 mg 01 10  

 Unidade Ranitidina 25 mg/ml 01 10  

 Unidade Risperidona 2 mg 01 10  

 Unidade Salbutamol 100mcg-aerosol 01 10  

 Unidade Salbutamol xarope 2mg/5ml 01 10  

 Unidade Secnidazol 1000 mg- comprimidos 01 10  

 Unidade Selozok 25 mg – comprimidos 01 10  

 Unidade Sucinato sódico de hidrocortisona 100 mg 01 10  

 Unidade Sucinato Sódico de Hidrocortisona 100mg 01 10  

 Unidade Tiabendazol creme 50mg/g 01 10  

 Unidade Tiabendazol Creme 50mg/g 01 10  

 Unidade Toragesic (trometamol) 10 mg 01 10  

 Unidade Tropinal 300mg 01 10  

 Unidade Vitamna do complexo b 01 10  
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 Unidade Volproato de sódio 250 mg - xarope 01 10  

 Unidade Voltarem 75mg 01 10  

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS 

 Unid. Aparelho de pressão digital -  01 02  

 Unid. Auscutador 01 02  

 Pacote c/ 100 Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos   01 10  

 Unid. Palito abaixador de língua – caixa com 50 01 10  

 Unid. Termômetro digital 01 05  

 
 
ATENÇÃO: Todos os equipamentos elétricos ou eletrônicos deverão obedecer a voltagem de 220 Wolts; 
 
OBSERVAÇÕES: 
* O primeiro pedido de material não obedecerá ao cronograma mensal acima. Será utilizada a disposição contida no item 4.1 deste Edital. 
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Anexo II 
MINUTA DO CONTRATO 

CONVITE 003/2011 

 

O Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos Cidadãos – ICISEC, com 
sede à ***** Vitória - ES, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda sob o n.º ****, doravante denominado "ICISEC", representado pelo seu Presidente 
Sr. ***** RG n.º ************** e C.P.F n.º ************** e a empresa **************., com sede 
à **************, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n.º **************, representado pelo Sr. **************, RG n.º **************e 
C.P.F n.º **************, doravante denominada "CONTRATADA", firmam o presente 
contrato, referente a Convite n.º 003/2011, regendo-se o presente instrumento pelas 
normas da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993 e pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição, com fornecimento parcelado e variável, 

de material de expediente (papelaria e informática), para realização do Projeto referente 
ao Contrato de Gestão nº. 01/2011, publicado, em resumo no Diário Oficial do Espírito 
Santo do dia 21.03.2011, pág. 33/34, na unidade de internação socioeducativa de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES e na unidade de internação provisória de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES, de acordo com o Anexo I do Convite n.º 003/2011, especificados no(s) 
item(s) ***. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO PRAZO DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

2.1. A entrega dos materiais adquiridos deve ser feita até 5 (cinco) dias a contar da data de 
assinatura deste Contrato, nas condições de quantidade e especificação descritas no 
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital do Convite nº. 003/2011 – ICISEC.  

2.2. A partir do segundo fornecimento, os materiais deverão ser entregues até o dia 5 
(cinco) de cada mês, atentando-se para a descrição e quantidade de material solicitada por 
meio do Pedido de Fornecimento de Material, Anexo VII do edital do Convite nº. 003/2011- 
ICISEC. 

2.3. As entregas deverão ser realizadas nos endereços constantes do Pedido de 
Fornecimento de Material, anexo VII do Edital do Convite nº. 003/2011- ICISEC. 

2.4. Independentemente do prazo de garantia do produto fixado na embalagem do produto, 
feita pelo próprio fabricante, a CONTRATADA deverá oferecer garantia de no mínimo 30 
(trinta) dias para efeito de substituição em caso de não estarem nas condições de 
qualidade e especificação do estado de novo, por ocasião da entrega do bem. 

2.4.1. Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir as 
unidades que apresentarem defeitos no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do 
recebimento da notificação por parte do ICISEC. 

2.5. Havendo rejeição do material entregue, por qualquer razão, o licitante vencedor deverá 
providenciar a imediata substituição do mesmo por outro em condições de serem 
recebidos, dentro das especificações e quantidade especificada, dentro do prazo máximo 
de até 5 (cinco) dias corridos, contados da data de notificação que lhe for entregue 
oficialmente, por fax, e-mail ou carta, sem qualquer ônus para o ICISEC. 
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2.6. O prazo de garantia do preço proposto pela CONTRATADA será de 120 (cento e vinte) 
dias a contar da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS 

3.1. O preço global do fornecimento objeto deste contrato para os materiais constantes 
do(s) item(s) ******* é de R$ ********* (****). 

3.1.1. O preço global representa o valor do contrato, sendo calculado pelo somatório dos 
preços unitários de cada item multiplicado pela quantidade máxima, constante do Termo de 
Referência – Anexo I do Edital do Convite nº. 003/2011 – ICISEC. 

3.2. Serão pagos mensalmente o quantitativo correspondente ao material fornecido, 
conforme programação aceita pela CONTRATADA por meio do Pedido de Fornecimento 
de Material, contendo o valor unitário multiplicado pela quantidade total fornecida, para 
cada item, preço este fixo e irreajustável, salvo disposição legal. 

3.3. Incluem-se no preço todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, necessárias à 
perfeita execução do fornecimento. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos serão efetuados mediante faturamento após a entrega do material, 
devendo para tal a Nota Fiscal vir acompanhada de boleto bancário (ficha de 
compensação), ou na data do pagamento o cheque ser retirado no escritório do ICISEC em 
Cachoeiro de Itapemirim/ES, mediante apresentação da Nota. 

4.2. O pagamento da Nota Fiscal de Serviço/Fatura está condicionado à apresentação da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA 

Para a fiel execução deste CONTRATO, a FORNECEDORA obrigar-se-á: 

5.1. Fornecer no prazo e condições estipuladas, todos os produtos especificados no(s) 
item(s) ***** do Anexo I do Convite n.º 003/2011, homologados, no estado de novo, de 
primeira qualidade, atendendo as condições e quantidades estipuladas. 

5.2. Resguardar o ICISEC contra perdas e danos de qualquer natureza para os itens objeto 
deste contrato, suportando os prejuízos resultantes de negligência ou imperícia durante o 
processo de entrega dos já referidos itens. 

5.3. Substituir por sua conta e sem qualquer ônus para o ICISEC os materiais rejeitados 
por má qualidade defeito, ou por inobservância das especificações técnicas contidas no 
anexo I da carta convite, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de comunicação do 
fato. 

5.4. Garantir o preço proposto pelos produtos constantes do item 5.1, acima, pelo prazo de 
120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem 
multiplicado pela quantidade licitada. 

5.5. Responder por todas as responsabilidades e ônus no que se referem aos seus 
empregados, tais como: encargos sociais, assistência médica, acidentes, auxílio-
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transporte, auxílio-alimentação, impostos e demais obrigações trabalhistas, isentando a 
Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária. 

5.6. Atender ao pedido de fornecimento de material que exceda à quantidade máxima 
prevista no Termo de Referência – Anexo I, do Edital do Convite n.º 003/2011, em até 25% 
(vinte e cinco por cento), dentro do limite de prazo de validade deste contrato.  

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. A despesa decorrente da contratação do objeto da presente licitação correrá à conta 
de recursos específicos do Contrato de Gestão n° 001/2011, publicado, em resumo no 
Diário Oficial do Espírito Santo do dia 21.03.2011, pág. 33/34, firmado pelo ICISEC com o 
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo. Atividade 
46.201.1442100142.815 – Elemento de Despesa nº. 3.3.50.39.00 – Fonte: 0101. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

7.1 - O prazo de vigência do ajuste é de 4 (quatro) meses prorrogáveis por igual período 
nos termos da legislação. 

7.2 – Durante o prazo de vigência do ajuste, caberá ao ICISEC adotar todas as medidas 
administrativas e judiciais para solução de pendências, porventura existentes, em relação 
aos materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. O atraso injustificado na entrega dos itens sujeitará a CONTRATADA à multa diária de 
0,5% (meio por cento) sobre o valor para o(s) item(ns) de que tiver sido vencedora, 
obedecendo ao limite de 06% (seis por cento). 

8.2. Ultrapassando 12 (doze) dias, o atraso dará causa à aplicação de multa de 10% (dez) 
por cento sobre o preço referido; 

8.3. Além das penalidades citadas, a empresa faltosa ficará sujeita à suspensão do direito 
de licitar e contratar com o ICISEC ou à declaração de inidoneidade para licitar com o 
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo – Secretaria de Estado da 
Justiça do Espírito Santo, nos termos da Lei. 

8.4. A incidência na penalidade prevista no item 8.3 acima poderá, a critério do Presidente 
do ICISEC, sem prejuízo da aplicação das devidas penalidades, caracterizar justificativa 
para rescisão da contratação. 

8.5. As multas devidas pela contratada serão descontadas do pagamento a ser efetuado 
pelo ICISEC. 

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa do ICISEC e 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, a qualquer momento antes do 
fornecimento dos bens: 

a) Em caso de requerimento de concordata, falência, dissolução da FORNECEDORA; 

b) Em caso de a FORNECEDORA infringir qualquer das cláusulas ou condições previstas 
no Edital do Convite n.º 003/2011 e deste contrato; 
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c) Em qualquer das hipóteses cabíveis, previstas no artigo 78 da Lei nº. 8.666, aplicando-
se, em caso de rescisão do presente instrumento, as disposições do artigo 79 e 80 da Lei 
nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA – TOLERÂNCIA 

10.1. Qualquer tolerância das partes no que se diz respeito ao cumprimento, no todo ou em 
parte, de qualquer das cláusulas e/ou condições contratuais, será considerada como 
concessão excepcional, não constituindo novação do aqui ajustado, nem precedente 
invocável pela FORNECEDORA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual o Edital do Convite nº. 
03/2011 e seus Anexos, a Proposta da FORNECEDORA, independentemente de 
transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 

12.1. Quaisquer procedimentos judiciais relativos ao presente contrato correrão pelo foro 
de Vitória/ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, 
perante duas testemunhas, abaixo assinados. 

Cachoeiro de Itapemirim, ****. 

 
______________________________________ 

ICISEC 
 
 

_______________________________________ 
FORNECEDORA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
___________________________________________________________ 
Nome: 
RG: 
 
 
___________________________________________________________ 
Nome: 
RG:
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Anexo III 
CUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL 

CONVITE 003/2011 

 

 

......................................................................................................................, inscrito no CNPJ nº. 

......................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a).............................................................. portador(a) da Carteira de Identidade 

nº.....................................................................................................................................................

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

........................ e do CPF nº...................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 

Cachoeiro de Itapemirim, ******. 

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

(representante legal) 
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Anexo IV 
TERMO DE OPÇÃO 
CONVITE 003/2011 

 
 

Declaro sob as penas da lei que a empresa, .............................., inscrita no CNPJ 

n°..................., com o intuito de usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n.° 123/2006, está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, conforme documentos comprobatórios em anexo. 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim, ****. 
_________________________________________ 

Nome / Função nº da identidade do(a) declarante 
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Anexo V 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

CONVITE 003/2011 
 

 
 
 
 
 
Ao ICISEC – Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos Cidadãos 
Convite nº 003/2011.  
Objeto: Aquisição de material de expediente (Papelaria e Informática) 
 

 

 

Pela presente, declaramos, sob as penalidades cabíveis e para efeito do cumprimento 

de disposição legal, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 

Edital.  

Cachoeiro de Itapemirim/ES,       de abril de 2011. 
 
 

____________________________________ 
Nome da empresa proponente 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura/nome/cargo do representante legal 

OBS: Esta Declaração deverá ser entregue em separado no ato da sessão. 
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Anexo VI 

TERMO DE DESISTÊNCIA 
CONVITE 003/2011 

 

A Empresa abaixo firmada, participante do Convite nº 003/2011 declara que, caso habilitada, 

não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitações, que julgou os documentos de 

habilitação das empresas participantes, desistindo assim, expressamente, do direito de recurso 

e do prazo respectivo e concordando, em consequência, com o curso do procedimento 

licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas das empresas licitantes 

habilitadas. 

Cachoeiro de Itapemirim, ****. 
_________________________________________ 

Nome / Função nº da identidade do(a) declarante 
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Anexo VII 

PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (em 2 vias) 
 

DATA DO PEDIDO: 

 

                    /             
/2011 

PEDIDO Nº: 

 

/2011 

 
Contrato nº ******* publicado em extrato no jornal *** dia ****, que se refere ao Contrato de Gestão nº 
01/2011, publicado, em resumo no Diário Oficial do Espírito Santo do dia 21.03.2011, pág. 33/34. 
Solicitante: ICISEC – Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos Cidadãos 
Fornecedora: EMPRESA CONTRATADA (TELEFONES E FAX) 
Endereço para entrega do material solicitado: **** 
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RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: 

 
*** 

ICISEC 

DATA DO 
FORNECIMENTO: 

 

             /             /2011 

 


