
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 005/2011 
 

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

Objeto: Aquisição, com entrega imediata, de material de copa e cozinha. 

Objetivo: 
Atendimento a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 
de Internação e Provisório na Unidade 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 entrega imediata, de material de copa e 
cozinha, na modalidade Convite, do tipo Menor Preço, com Adjudicação por item e por preço 
unitário, conforme item 6.8 deste Edital, 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. 

 

Os demais interessados, não convidados, deverão manifestar-se formalmente, com 
antecedência mínima de 24 horas da abertura dos envelopes, nos termos do § 3.° do artigo 22 
da Lei 8.666/93. 

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. 

 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição, com entrega imediata, de material 
de copa e cozinha, conforme especificações e quantidades definidas no Anexo I – Proposta 
Comercial com Termo de Referência.  

1.2. A entrega dos materiais adquiridos deve ser feita em 5 (cinco) dias a contar da data 
de assinatura do Contrato, Anexo II. 

 

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. 
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3. DOS PARTICIPANTES 

3.1. Poderá participar desta licitação, as empresas que satisfaçam as condições 
estabelecidas no presente 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 E GARANTIA DOS PRODUTOS 

4.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Fornecedora deverá proceder à assinatura 
do contrato dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis e proceder ao fornecimento dos 
materiais em até 5 (cinco) dias após assinatura do contrato. 

4.1.1. O Pedido de Entrega de Material, Anexo VII deste Edital, será emitido em duas 
vias, uma via ficará com o ICISEC e outra via para a FORNECEDORA, que será encaminhada 
com a assinatura do contrato, constando relação dos materiais a serem entregues, as 
especificações e respectivas quantidades, bem como endereços para entrega. 

4.2. Independentemente do prazo de garantia do produto fixado na embalagem do 
produto, feita pelo próprio fabricante, o FORNECEDOR 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. 

4.3. 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 quantidades especificadas no Termo de Referência 
constante do Anexo I deste Edital, devendo entregá-lo no endereço constante do Pedido de 
Fornecimento de Material, Anexo VII deste Edital, 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. 

4.4. A qualidade do material será fator preponderante na avaliação final. 

4.5. Os materiais deverão ser entregues acompanhado da Nota Fiscal/Fatura. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
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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” 

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 deverão 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. 005/2011 

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. 005/2011 

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. 
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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: 

 

 

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 10h00min 

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 

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 
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às 17 horas 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 
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 

http://www.icisec.org/
http://www.icisec.org/
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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 
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; 

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 
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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; 

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”; 
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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. 

 

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 à 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; 

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  

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; 

http://www.compras.es.gov.br/
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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. 

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. 
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9. 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. 

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, excessivos, simbólicos, irrisórios ou iguais à 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. 

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. 
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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. 

 

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; 
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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 Os pagamentos serão feitos por meio de faturamento programado, desde que 
apresentada a correspondente nota fiscal, atestada por pessoa credenciada do 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 fará publicar no Diário Oficial do Espírito Santo as seguintes 
penalidades pela inexecução total ou parcial do contrato: 

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 por parte do ICISEC 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 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.  
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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. 

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. 

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, 15 de junho de  2011. 
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ANEXO I 
PROPOSTA COMERCIAL 

CONVITE 005/2011 

 
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 005/2011, Aquisição de Material de Copa e Cozinha. 
11. Precisa conter expressamente o seguinte texto: 
 
“Prezados Senhores: 
Após exame do Convite n.º 005/2011, 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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ATENÇÃO: Todos os equipamentos elétricos ou eletrônicos deverão obeder a voltagem 
de 220 Wolts; 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 MATERIAL DE COPA E COZINHA 

ITEM 
Un. 

Compra 
DESCRIÇÃO DO BEM 

QTE. 
Mínima 

QDE. 
Máxima 

PREÇO 

 Unid. 
Armário de aço com prateleiras internas, com portas 
para acondicionamento de equipamentos, medindo 
184 x 245 x28cm 

01 05  

 
U

nid. 

Armários de parede em aço inox AISI 304 equipados 
c/ por de correr completamente fechado c/ 1 prateleira 
intermédia; Dimensões 2,00X40X60 mm. 

01 05  

 

U

nid. 

Armários em aço 8/16 com pitão p/ cadeado, 
veneziana p/ ventilação, pés em polipropileno de alto 
impacto removíveis na cor preta, confeccionado em 
chapa de aço, com tratamento anti-corrosivo por 
fosfatização a base de zinco pintura eletrostática a pó 
na cor verde; Dimensões externas; 1950X1380X400 
mm 

01 05  

 

U

nid. 

Armários para vestiário em aço com 8 portas 
grandes e pitão p/ cadeado na cor verde chapa 26, 
medida, altura 1,975 largura 1.230 profundidade 420 
mm 

01 10  

 
U

nid. 

Armários verticais em aço inox equipado com porta 

de correr, completamente fechado c/ 4 prateleiras 
intermédias; Dimensões 2,00X70X2,00. 

01 05  

 
U

nid. 

Balança mecânica para cozinha com capacidade 

mínima para 10 kg com graduação de 50 gramas 01 01  

 
U

nid. 

Batedeira tipo planetária, cor branca, tigela com 
capacidade mínima para 3,8 litros, potencia mínima 
de 800W.  

01 01  

 

U

nid. 

Bebedouro em aço inoxidável, possui acionamento 
elétrico com botões laterais e frontais de toque leve e 
com sistema Braille. Servem água gelada, natural ou 
mista. Capacidade de refrigeração 35 L/h. Gabinete 
em aço inox 430 escovado, com estrutura própria pra 
fixação em parede. Ralo sifonado; barra mau cheiro 
do esgoto. Depósito de água em aço inox 304 (próprio 
pra alimento) com serpentina de cobre externa: não 
altera as propriedades da água, facilita higienização. 
Dreno para limpeza da cuba.Torneira de jato em 
plástico injetado com protetor bocal: serve água 
gelada e natural. Baixo consumo de energia. 

01 05  

 

U

nid. 

Carro aberto - EM AÇO INOX. AISI 304 LIGA 18,8 

BITOLA 16 #, possui tampo e 2 prateleiras, distância 
entre prateleiras de 40 cm livres, dimensões em cm, 
1,16 alt. X 0,66 larg. X 1,03 comp, com 4 rodízios e 
com pára-choque de proteção 

01 05  
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U

nid. 

Carro basculante - Cuba, tela de contenção de 
grãos, alças, sistema de basculamento da cuba e 
estrutura em tubo quadrado de 25x25mm, 
confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304, Liga 18.8. 
Bitola 16 #. Dotado de 04 rodízios ø4", sendo 02 fixos 
e 02 giratórios com trava. Dimensões: 710 Cx430 
Lx400mm P de Profundidade e altura total 780mm. 

01 05  

 

U

nid. 

Carro para detritos - Capacidade para 80 litros - 

Confeccionado em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, 
padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada 
em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com 
perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos 

01 05  

 

U

nid. 

Carros porta-pratos com 04 colunas - construído 

totalmente em aço inox AISI 304 LIGA 18,8 BITOLA 
16 # com 1,2 mm de espessura, divisões para 04 
colunas de pratos, totalizando 180 pratos. Dotado de 
04 rodízios com 5" de diâmetro revestidos de 
borracha substituível (sendo 02 fixos e 02 giratórios 
com trava). 

01 05  

 
U

nid. 

Chapa à gás, modelo simples, em aço escovado; 

com 02 queimadores em tubo alumínio, controle 
independente dos queimadores. 

01 05  

 

U

nid. 

Chapa com grelha - Totalmente em aço inox AISI-

304 tipo 18.8;Tampo superior com chapa quente em 
aço 1020; Aquecimento através de queimadores 
tubulares perfurados Confeccionado em aço carbono; 
Acendimento através de registros tipo apis com 
botoeiras; Gabinete inferior em aço inox; Sapatas 
niveladoras em polietileno; 1000X700X850 

01 05  

 
U

nid. 

Cilindro manual para massa em ferro, com largura 

aproximada de 20 cm base em madeira para fixar em 
móvel.  

01 05  

 

U

nid. 

Conjunto de formas tipo assadeiras em alumínio, 

contendo 03 formas grandes nº. 06 (tamanho 
aproximado 53 x 35 x 6,5cm) e 02 (duas) formas 
médias nº. 05 (tamanho aproximado 45 x30 x 5,5cm) 

01 05  

 
U

nid. 

Conjunto de mesa para refeitório - Mesa com 4 
cadeiras fixas para refeitório - cor verde. 01 05  

 

U

nid. 

Conjunto de panelas – 03 panelas (16,18 e 20cm); 
01 caçarola (20cm); 02 caldeirões (18 cm); 02 
frigideiras (22cm) sem tampa; 02 caldeirões (14cm) 
sem tampa e 02 (duas) panelas de pressão 

01 05  

 

U

nid. 

Cortador de frios- AUTOMÁTICO Em alumínio, para 

ser de fácil limpeza e manter sempre o aspecto de 
nova, fundida em um só corpo, para eliminar junta que 
retém alimentos. 

01 01  

 

U

nid. 

Esguicho de lavagem , Esguicho de pré-lavagem 
para misturador hidráulico, rosca de 1/2", tubo flexível 
com proteção em aço Inox padrão 304 e pistola com 
acionamento vertical. 

01 01  
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U

nid. 

Estante de Aço Lisa constituída com 4 planos; 
reguláveis perfurados executados em chapas de aço 
inox, espessura de 1,2 mm c/ bordas de acabamento 
de 40 mm, montantes em perfil de chapa dobrada de 
aço inox, espessura de 1,2 mm; altura do primeiro 
plano 550 mm do piso, capacidade de 280 KG de 
cargas distribuídas.Dimensões 910X520X1.750 mm, 

01 10  

 
U

nid. 

Estante de cozinha industrial em aço, lisa, medindo 

aproximadamente 1,20m x 0,50cm x 1,65,com 04 
(quatro) prateleiras e pés  com rodinhas  

01 05  

 

U

nid. 

Estante metálica com 4 planos c/ 1,50 de 

comprimento X 1,80 de altura X 0,60 de largura 
m.Desmontável de aço abertas no fundo e nas 
laterais, além da descrição básica deve conter 
características e/ou informações referentes a: ser 
resistentes para suportar c arga útil de 
aproximadamente de 100 KG, Possuir prateleiras de 
chapa de aço c/ reforço e com tratamento c/ 
antiferruginoso, gradeadas. 

01 05  

 

U

nid. 

Estante metálica com 4 planos, c/ 2,50 de 

comprimento X 1,80 de altura X 0,60 de largura 
m.Desmontável de aço abertas no fundo e nas 
laterais, além da descrição básica deve conter 
características e/ou informações referentes a: ser 
resistentes para suportar carga útil de 
aproximadamente de 100 KG, Possuir prateleiras de 
chapa de aço c/ reforço e com tratamento c/ 
antiferruginoso, gradeadas. 

01 05  

 
U

nid. 

Extrator de suco semi industrial, corpo em aço 

inox, potencia mínima de 1200 W 01 01  

 

U

nid. 

Fogão industrial 06 bocas, sendo 03 simples e 03 

duplas, perfil de 05 cm, grelhas e queimadores em 
ferro fundido, grelhas no tamanho 30 x 30 cm, com 
paneleiro na parte inferior, registros cromados, 
estrutura em chapa de aço carbono tratada e pintada 

01 03  

 
U

nid. 

Forno de microondas com capacidade mínima de 25 

litros, cor branca. 01 02  

 

U

nid. 

Forno elétrico, com capacidade mínima para 45 
litros, potencia mínima de 1.750 W, grade removível, 
iluminação interna, fonte de alimentação de energia 
elétrica 110/220W.  

01 03  

 

U

nid. 

Freezer horizontal com duas portas, cor branca, 

capacidade mínima de 390 litros, gabinete interno em 
alumínio, função refrigerador e congelador, termostato 
dupla ação. 

01 02  

 

U

nid. 

Frigideira basculante elétrica- Capacidade 30 lts. 
Módulo fabricado com estruturais, chassis e 
monobloco inox AISI 304 -18.8, pés de colunas inox 
com sapatas niveladoras. Tampa inox articulada, 
dotada de amortecedor especial para perfeita 
segurança operacional. Cuba e laterais em aço 

01 02  
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inoxidável AISI-304 -18.8 com fundo em prancha em 
aço com tempera ferro batido especial com difusores 
de aquecimento. Estrutura em quadro de cantoneiras 
em perfil "L", extra reforçado. Sistema de 
basculamento da cuba; manual ou elétrico. 
Aquecimento através de resistências elétricas 
blindadas, confeccionado em aço inox AISI 304-18.8 
1000x1000x850mm. 

 

U

nid. 

Liquidificador industrial com capacidade para 4 
(quatro) litros, copo em aço inox, gabinete externo em 
aço inox e componentes interno alumínio fundido, 
potencia mínima de 1.200W, voltagem elétrica 110v. 

01 02  

 
U

nid. 

Liquidificador; capacidade p/ 25 litros basculante em 

aço inox, AISI 304. 02 02  

 

U

nid. 

Lixeira retangular - com pedal e rodas capacidade 

100 lts.Medidas externas; 92,0 altura, 57,0 de largura 
e 46,0 de profundidade; Medida interna; 
77,0X51,0X31,0 

01 10  

 
U

nid. 

Masseira elétrica com capacidade mínima de 07 kgs 
de massa pronta, revestimento interno em alumínio, 
tipo basculante.  

01 01  

 

U

nid. 

Mesa auxiliar de apoio em aço inox - Tampo 
rebaixado, tipo borda de água, confeccionado em aço 
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, 
bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte 
de argônio, não aparente, com perfeito 
esmerilhamento e polimento dos excessos, com 
acabamento polido fosco nas superfícies externas. 
Com prateleira inferior gradeada. Bordas apropriadas 
com ressalto e canaletas de recolhimento de grãos. A 
fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em 
"L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" 
ponteados ao tampo e presos por meio de porcas 
com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. As 
pernas serão com tubos inoxidáveis Ø 1.1/2", pés 
com sapatas reguláveis. Contraventamento inferior 
com tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura 
de 25 cm do piso. 2000 COMP.x60 LARG.x85mm 
ALT. 

01 04  

 

U

nid. 

Mesa de apoio em aço - com 1 cuba de 

500x400x250 mm. e mesa 2500x60x850mm. Tampo 
rebaixado, tipo borda de água, confeccionado em aço 
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, 
bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte 
de argônio, não aparente, com perfeito 
esmerilhamento e polimento dos excessos, com 
acabamento polido fosco nas superfícies externas. 
Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 
15 mm (nos casos em que os lados da mesa 
tangenciam a parede, terão espelho frontal de 
acabamento de 100 mm de altura). A fixação do 
tampo na estrutura de cantoneira inox em "L" será 
feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao 

01 01  
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tampo e presos por meio de porcas com suas 
respectivas arruelas lisa e de pressão. As pernas 
serão com tubos inoxidáveis Ø 1.1/2", pés com 
sapatas reguláveis.Contraventamento inferior com 
tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 25 
cm do piso. Cuba(s) com cantos arredondados com 
amplo raio de curvatura e fundo abaulado, 
convergindo para o centro. Orifício central com 
rebaixo para assentar a flange da válvula americana 
de 3.1/2" x 1.1/2",metal com rosca na saída. 
Dimensões cuba: 50x40x25. 

 

U

nid. 

Mesa de apoio inox lisa- confeccionado em aço 

inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, 
bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte 
de argônio, não aparente, com perfeito 
esmerilhamento e polimento dos excessos, com 
acabamento polido fosco nas superfícies externas. 
Bordas apropriadas com ressalto e canaletas de 
recolhimento de grãos. A fixação do tampo na 
estrutura de cantoneira inox em "L" será feita por meio 
de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao tampo e presos 
por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa 
e de pressão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 
Ø 1.1/2", pés com sapatas reguláveis. 
Contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 
1" de espessura a altura de 25 cm do piso. 
Dimensões: 2.000x70x850mm. 

01 05  

 

U

nid. 

Mesa inox com duas cubas - Tampo rebaixado, tipo 
borda de água, confeccionado em aço inoxidável, AISI 
304 LIGA 18,8 BITOLA 16 #, padrão americano, bitola 
#18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de 
argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e 
polimento dos excessos, com acabamento polido 
fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para 
baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em 
que os lados da mesa tangenciam a parede, terão 
espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). 
A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox 
em "L" será feita por meio de parafusos de Ø 1/4" 
ponteados ao tampo e presos por meio de porcas 
com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. As 
pernas serão com tubos inoxidáveis Ø 1.1/2", pés 
com sapatas reguláveis. Contraventamento inferior 
com tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura 
de 25 cm do piso. Cuba(s) com cantos arredondados 
com amplo raio de curvatura e fundo abaulado, 
convergindo para o centro. Orifício central com 
rebaixo para assentar a flange da válvula americana 
de 3.1/2" x 1.1/2",metal com rosca na 
saída.50X40X40 (CUBA) e 50x40x25 (a outra) / 
2000x60x850mm. 

01 05  

 

U

nid. 

Mesa inox lisa com espelho - Tampo rebaixado, tipo 

borda de água, confeccionado em aço inoxidável, AISI 
304, liga 18.8 BITOLA 16 #, padrão americano, bitola 
#18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de 

01 05  
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argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e 
polimento dos excessos, com acabamento polido 
fosco nas superfícies externas. Com prateleira inferior 
gradeada. Bordas apropriadas com ressalto e 
canaletas de recolhimento de grãos. A fixação do 
tampo na estrutura de cantoneira inox em "L" será 
feita por meio de parafusos de Ø 1/4" ponteados ao 
tampo e presos por meio de porcas com suas 
respectivas arruelas lisa e de pressão. As pernas 
serão com tubos inoxidáveis Ø 1.1/2", pés com 
sapatas reguláveis. Contraventamento inferior com 
tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 25 
cm do piso. 1.500 COMP.x60 LARG.x85mm ALT. 

 
U

nid. 

Moedor de carne - potência de 2 CV freqüência 60 

HZ consumo 1,47 KW/hr. em aço inox. 01 01  

 

U

nid. 

Pallets - de polietileno de alta densidade, vazado, 

com quatro entradas para empilhadeira e carrinho 
paleteiro, resistente, empilhável, lavável e 
impermeável, cor branca, capacidade estática mínima 
de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, dimensões 
mínimas de 1,20 x 1,00 x 0,25 m. 

01 20  

 
U

nid. 

Processador tipo máster com capacidade mínima 
de 02 litros, laminas em aço inox, potencia mínima de 
800W. 

01 01  

 
U

nid. 

Purificador de água em gabinete em plástico, na cor 
branca com torneiras para água natural e gelada, 
material atóxico, Voltagem elétrica 110W. 

01 05  

 

U

nid. 

Refrigerador - HORIZONTAL bancada em aço inox, 
com 2 portas,  acabamento externo, frente e as duas 
laterais em aço inoxidável, alumínio ou aço 
galvanizado, prateleiras internas removíveis, portas 
dotadas de trincos, puxadores e dobradiças especiais 
em metal cromado, unidade frigirifica tipo hermética 
para 100/220 volts 60 Hz Bifásico e funcionamento 
Eletro Automático. Evaporador estático em tubos de 
3º a 6º (temp. ambiente 28º C) Isolação térmica em 
poliestireno expandido, espuma de Poliuretano ou em 
Poliuretano injetado. Comprimento em "C" -1250 mm. 
Capacidade de 460 litros, dimensão 
2000x0,60x850mm, resfriados (4° C a 6°C). Com 
sapatas reguláveis. 

01 03  

 

U

nid. 

Refrigerador de uso doméstico duplex, tipo 

frostfree, capacidade mínima de 362 litros porta 
laticínios, freezer com divisões internas, gavetão de 
legumes, porta ovos, na cor branca. 

01 03  
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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 
Superintendente  Sr.(a). ***** 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 005/2011, 
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 entrega imediata, de material 
de copa e cozinha, para execução 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 005/2011, 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. 
005/2011 – ICISEC.  

2.2. As entregas deverão ser realizadas nos endereços constantes do Pedido de 
Entrega de Material, anexo VII do Edital do Convite nº. 005/2011 – ICISEC. 

2.3. 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. 

2.3.1. 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. 

2.4. 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS 

3.1. O preço global deste contrato para os materiais constantes do(s) item(s) ******* é 
de R$ ********* (****), que serão pagos após a entrega, conforme Pedido de Entrega de 
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Material recebido pela CONTRATADA contendo o valor unitário multiplicado pela 
quantidade total para cada item, preço este fixo e irreajustável, salvo disposição legal. 

3.2. Incluem-se no preço acima, 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 005/2011, homologados. 

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. Fornecer garantia idêntica à ofertada na proposta comercial, referente ao item 
homologado, incluindo as garantias adicionais propostas, 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-
transporte, auxílio-alimentação, impostos e demais obrigações trabalhistas, isentando a 
Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária. 

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 
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7.1 - O prazo de vigência do ajuste é de doze 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 em  
Edital e deste contrato; 

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. 005/2011 e seus Anexos, a Proposta da FORNECEDORA, independentemente de 
transcrição. 
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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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Pg. 27 

 
 
 

Anexo III 
CUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL 

CONVITE 005/2011 

 

 

......................................................................................................................, 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 005/2011 

 
 

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 



 
CONVITE N° 05/2011 
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Anexo V 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

CONVITE 005/2011 
 

 
 
 
 
 
Ao ICISEC – Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos Cidadãos 
Convite nº. 005/2011.  
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,       ****** 
 
 

____________________________________ 
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 005/2011 

 

A Empresa abaixo firmada, participante do Convite nº. 005/2011 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 ENTREGA 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: **** 

 

ITEM 
UN. DE 

COMPRA 
DESCRIÇÃO QDE. ATENDIDO 

NÃO 
ATENDIDO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: 

 
*** 

ICISEC 

DATA DO FORNECIMENTO: 

 

             /             /2011 

 


