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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016 – (FAPEC) 

 

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC localizada na Rua 9 de Julho, 

1.922, Vila Ipiranga, Campo Grande – MS, CEP 79081-050, torna público que, realizará processo 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preço, do tipo “menor preço por 

item”, conforme descrito neste Edital e seus Anexos que será regida pela Lei Federal n. 10.520/2002, 

com o Decreto n.º 3.555, de 08/08/00, com o Decreto n.º 5.450, de 31/05/05, e com a Lei n.º 8.666, 

de 21/06/93,Lei Complementar nº 123 mediante as condições estabelecidas neste Edital e, suas 

alterações e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório. 

 

DATA: 03/06/2015 

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 15h00min 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

 

1 – DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa 

para a FAPEC, referente Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação, 

coffee breaks, lanches e locação de espaço físico, para eventos institucionais, corporativos, de 

representação e promocionais, envolvendo solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, 

cursos, conferencias, treinamentos, oficinas, workshops e outros eventos correlatos, , em todos o 

estado de Mato Grosso do Sul, nas unidades da UFMS por meio de pregão eletrônico por menor 

preço por item com Sistema de Registro de Preços, para atender ao Contrato nº 007/2016 

denominado “Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, 

Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica”, já firmados com essa instituição, em 

conformidade com as especificações constantes no (Anexo II), parte integrante deste ato 

convocatório. 

1.2. As despesas inerentes à execução do objeto serão por conta de recursos proveniente do 
Contrato 007/2016 denominado “Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada 
de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica”. A forma de 
julgamento será pelo critério de “menor preço por item”, projeto a ser executado por um período de 
24 (vinte e quatro) meses, no estado de Mato Grosso do Sul. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1.1 - Poderão participar desta Licitação, os interessados que atenderem todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus anexos. 

2.1.2 - Poderão participar deste Pregão firmas individuais ou sociedades regularmente estabelecidas 

no País, no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, 

especificações e normas contidas no Edital e seus anexos e que seja especializada e credenciada no 

ramo pertinente ao objeto desta licitação. 

2.1.3 - É vedada a participação de consórcios ou grupos de empresas. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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2.1.4. - Não poderão participar da licitação empresas que se encontrem sob processo de recuperação 

judicial ou extrajudicial, falência, concordata, dissolução,liquidação ou estejam suspensas para licitar 

e contratar e/ou declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública. 

2.1.5. - Não poderão participar empresas que estejam cumprindo suspensão do direito de licitar e 

contratar que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública. 

2.1.6. - O Edital encontra-se à disposição dos interessados diretamente no provedor do certame 

(www.licitacoes-e.com.br). 

2.1.7. - Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 

Banco do Brasil S/A, provedor do sistema eletrônico, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis 

da data de realização do Pregão. 

2.1.8. Caberá a licitante interessada acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

2.1.9. No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do 

pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus 

lances. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos licitantes junto 

ao sistema, serão considerados válidos. 

2.1.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

3 – DAS RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 

3.1.1. As pessoas jurídicas ou empresas individuais interessadas em participar do certame, deverão 

preencher o “Termo de Adesão” informando o representante, atribuindo-lhe poderes para formular 

lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema eletrônico. 

3.1.2 - O licitante deverá atentar para as disposições abaixo relacionadas: 

a) O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de 

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

inerentes ao pregão eletrônico; 

b) O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

c) Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

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

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

d) como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, o pleno conhecimento do Edital e atendimento às exigências de habilitação nele 

previstas. Sendo falsa tal declaração, sujeitar-se-á o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei 

nº10.520/02, e na legislação pertinente; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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e) Com a adaptação do Sistema Licitações-e à Lei Complementar nº 123/06 e à Lei nº 11.488/07, o 

licitante, deverá identificar, em campo próprio, o tipo de segmento de empresa que representa. 

 

4 – DAS PROPOSTAS 

4.1.1 As propostas serão efetuadas via sistema eletrônico, devidamente preenchidos os campos 

disponíveis conforme as seguintes regras obrigatórias: 

a)  Informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, 

contados da data de entrega da mesma. No caso do prazo de validade ser omitido na proposta, 

o pregoeiro considerará que o mesmo será de 30 (trinta) dias; 

b)  Indicar o prazo da entrega dos materiais, não superior a 30 (dias) dias contados do 

recebimento da ordem de fornecimento. No caso do prazo de entrega ser omitido na proposta, 

o pregoeiro considerará que o mesmo será de no Maximo (30) dias. 

c)  Indicar o nome do banco, número da agência, número da conta corrente, para fins de 

recebimento dos pagamentos; 

d) Assinatura e carimbo do representante legal da empresa em todas as vias devidamente 

identificada; 

e) Endereço completo, telefone e fax atualizado para facilitar possíveis contatos; 

f)  A proposta de preço deverá conter descrição detalhada do materiais  ofertado, 

obrigatoriamente. 

g)  Marca e o fabricante do objeto ofertado. 

4.1.2. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 

especificações exigidas. 

4.1.3. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o inciso 

IV do artigo 43 da Lei n. 8.666/93 e alterações. 

4.1.4. É de inteira responsabilidade da proponente o preço e demais condições apresentadas. 

4.1.5. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste edital. 

4.1.6 - As propostas deverão ser obrigatoriamente, apresentadas com, no máximo, 02 (duas) casas 

decimais. 

4.1.7 - Ocorrendo discrepância entre os preços apresentados em algarismos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

4.1.8 - Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, 

taxas, seguros, transportes, complementações de alíquota de ICMS interestaduais e demais 

despesas necessárias à execução do objeto desta licitação e em atendimento integral às 

especificações contidas neste Edital e seus anexos. 
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5 – DA HABILITAÇÃO 

5.1.1 - Deverá ser encaminhado pela licitante vencedora, após a fase de lances, por meio do e-mail 

licitacao@fapec.org, no prazo máximo de 1 hora e 30minutos, os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de desclassificação. Observando-se que após remetidos por e-mail, deverá ser 

encaminhada em original ou processo de cópia autenticada, para Fundação de Apoio à Pesquisa, ao 

Ensino e à Cultura – FAPEC localizada a Rua 9 de Julho Nº 1922, Vila Ipiranga, Campo Grande – 

MS,  CEP 79.081-050, aos cuidados do Departamento de Licitação - FAPEC no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, contados do encerramento da sessão, sob pena de desclassificação da proposta. 

5.1.2 - Exigir-se-á do licitante vencedor os seguintes documentos: 

5.1.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.1.4 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, documentos de eleição de seus 

administradores; 

5.1.5 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

5.1.6 - 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; 

5.1.7 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, atualizado; 

5.1.8 - Certidão Negativa de Débitos - CND, perante o INSS, atualizada; 

5.1.9 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
 
5.1.10 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Negativa de Débitos e 

Certidão quanto à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

atualizadas; 

5.1.11 - Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal (relativo ao trabalho de menor) –presente NO ANEXO III item B; 

5.1.12 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação – presente NO 

ANEXO III item A. 

5.1.13 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

5.1.14 -Declaração informando o índice de Solvência Geral, sendo que, estarão habilitadas neste item 

somente as empresas que apresentarem resultado igual ou maior a 1 (um). 

Solvência Geral (SG) 

Onde: 

SG =                            Ativo Total_____________________> 1 

mailto:licitacao@fapec.org
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            Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo 

5.1.15. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à 

empresa que efetivamente fornecerá o material, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica-CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, exceto se, 

comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições (INSS e FGTS) e/ou balanço é 

centralizado. 

5.1.16. Sendo os documentos originais enviados via correio, a licitante deverá informar ao pregoeiro, 

o número do protocolo do mesmo, a fim de se confirmar o seu envio no prazo estipulado do sub item 

5.1.1. 

5.1.17A FAPEC não se responsabiliza por documentos extraviados pelo correio 

5.1.18. Fica facultado ao pregoeiro, conceder tolerância de mais 10 (dez) minutos à empresa 

classificada depois de decorrido o tempo estabelecido no sub item 5.1.1. deste edital. 

5.1.19. Não serão aceitos documentos com data de validade vencida. Os documentos que não 

tragam seus prazos de validade expresso, só serão aceitos desde que não ultrapassem o prazo de 

60 (sessenta) dias da data de sua expedição. 

 

6 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

6.1.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a)  Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

b)  Responder as questões formuladas pelas representantes das empresas, relativas ao certame; 

c)  Abrir as propostas de preços; 

d)  Analisar a aceitabilidade das propostas; 

e)  Desclassificar propostas indicando os motivos; 

f)  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g)  Verificar a documentação da proponente da classificada em primeiro lugar; 

h)  Declarar a vencedora; 

i)  Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

l)  Elaborar a ata da sessão; 

m)  Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar emissão da Ordem 

de Fornecimento. 

 

7– DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 
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7.1.1. A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas pelo site, já indicado no item 2, passando o pregoeiro 

a avaliar a aceitabilidade das propostas.  

7.1.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes das empresas deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.1.3. Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado no sistema. 

7.1.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.1.5. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. 

7.1.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 

dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo 

de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances 

7.1.7. De acordo com o que dispõe os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, será dado direito 

de preferência de contratação para as microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) e 

após esta fase, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o 

critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 

Edital.Na modalidade Pregão, entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por 

cento superiores à proposta mais bem classificada, depois de encerrada a etapa de lances. 

7.1.8. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do pregoeiro acerca da aceitação do 

lance de menor valor. 

7.1.9. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital objeto deste Pregão, será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance com menor preço para registro de ata de preço. 

7.1.10. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não apresentar 

situação regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no sub item 

16 deste edital. Neste caso, o pregoeiro, observada a ordem de classificação, examinará as ofertas 

subseqüentes e a respectiva habilitação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 

respectiva proponente convocada para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, receber a 

Nota de Empenho e/ou documento equivalente. 

 

8. – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de julgamento que se dará pelo 

“menor preço” para registro de ata de preço, efetuando a contraproposta diretamente a licitante que 

tenha apresentado o lance de menor valor do certame, para que seja obtido desconto melhor, bem 

como assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações 



 

Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura -FAPEC 

Rua 9 de julho, 1922  Vila Ipiranga  CEP 79081-050  Campo Grande-MS  Fone (67) 3346 – 8090 fapec@fapec.org 

 

7 

técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste 

edital. 

8.1.2. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou quando for o caso, após a 

negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor, o pregoeiro 

anunciará a licitante vencedora. 

8.1.3. Se a proposta ou lance de menor valor total de cada item, não for aceitável, ou se a licitante 

desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

8.1.4. Ocorrendo a situação a que se refere o sub item anterior, o pregoeiro poderá negociar com a 

licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.1.5. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto do item. 

 

9 – DO LOCAL DE RECEBIMENTO E VERIFICAÇÃO DOS MATERIAIS S 

9.1.1.Os objetos desta licitação serão recebidos, para efeito de posterior verificação da sua 

conformidade com as especificações técnicas Anexo “II”, e definitivamente, após a verificação da 

qualidade. 

9.1.2. Os ensaios, testes e demais provas eventualmente exigidos por normas técnicas oficiais para 

aferição dos materiais correrão por conta da CONTRATADA. 

9.1.3. ACONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, mediante Termo de Rejeição  Total ou 

Parcial, o que for fornecido em desacordo com o solicitado. 

9.1.4.Caso o materiais seja rejeitado, o mesmo será colocado à disposição da 

CONTRATADA, que deverá retirá-lo, e providenciar sua substituição, à suas expensas, 

entregando ao novo no mesmo endereço que fez a recusa. 

9.1.5.Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para a retirada do  material rejeitado, contado 

da data do recebimento dos mesmos. 

9.1.6. A recusa dos materiais s,não justificará atrasos nos prazos de entrega fixados. 

9.1.7.Ocorrendo pela segunda vez a rejeição dos materiais s,a ordem de fornecimento poderá ser 

cancelada. 

9.1.8. O recebimento dos materiais s estará condicionado à observância de suas Especificações 

Técnicas e instruções, cabendo a verificação respectiva as universidades participantes do sistema 

de registro de preços, são universidade participantes deste edital e seus anexos: Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul. 

9.1.9. O fornecimento somente será considerado concluído mediante a emissão de Termo de 

Recebimento Definitivo e ou atesto da nota fiscal. 

9.1.10. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se subsidiariamente, as disposições 

da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
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10 – DO TERMO ESPECÍFICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

10.1.1.Será dispensada a celebração de Termo Específico de Contrato entre as partes, na forma do 

disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, passando a substituí-lo, com força de contrato, os 

seguintes instrumentos: 

a)  Este Edital e seus anexos; 

b)  A proposta registrada no sistema e, se houver os lances, registrados em Ata da Sessão 

Pública; 

c)  A Ordem de Fornecimento 

d) Ata de registro de preço 

e) Termo de Responsabilidade Ata de Registro de Preço 

10.1.2 A empresa vencedora deverá substituir todos os produtos que apresentarem defeitos de 

fabricação. 

 

11 -  DA ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

11.1 - A empresa contratada deverá dispor dos serviços adiante relacionados com capacidade de 

pronta mobilização, para o atendimento aos eventos a serem realizados no âmbito da UFMS, 

mediante chamados prévios. 

11.2 - A empresa contratada é obrigada a arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à FAPEC. 

11.3 - Deverá a empresa contratada reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

11.4 - A CONTRATADA que não possuir em seu efetivo, profissionais capacitados para execução dos 

serviços conforme a especialidade deverá SUBCONTRATAR estes serviços junto a empresas 

especializadas, devendo neste caso, possuir contrato de parceria entre as mesmas. 

11.5 - A execução se dará pela CONTRATADA após autorização expressa da FAPEC, por meio de 

emissão de Ordem de Fornecimento, estando obrigada a CONTRATADA a atender precisamente o 

detalhamento do serviço discriminado para cada evento, sendo expressamente proibido, sob 

qualquer hipótese, ultrapassar o valor nela estabelecido. 

11.6 - O pagamento à CONTRATADA estará vinculado ao estabelecido na Ordem de Fornecimento, 

não obrigando à FAPEC, sob qualquer hipótese, a quitar o valor total empenhado, caso este não seja 

alcançado. 

11.7 - Os serviços serão demandados por servidor da FAPEC designado por meio de ofício, com 

antecedência mínima de até 72 (setenta e duas) horas, devendo a CONTRATADA, quando do 

recebimento desta, atestar a data e hora do recebimento, além da identificação de quem foi o 

recebedor pela empresa. 
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11.8 - Para os serviços de alimentação, os utensílios como: copos, pratos, bandejas, garrafas 

térmicas cromadas, jarras de vidro e/ou inox, talheres, guardanapos de papel, portas-guardanapo de 

metal ou acrílico, toalhas de mesa e sobretoalhas (em quantidade e em tamanho compatível com a 

mesa de modo a cobri-la até os pés e preenchê-la inteiramente), identificadores de sabores /tipos de 

bebidas e de alimentos em prismas de mesa em acrílico ou papelão rígido e demais utensílios 

necessários, são de responsabilidade da contratada, em qualquer circunstância, devendo 

obrigatoriamente utilizar os utensílios apropriados para servir cada tipo de alimento /bebida com bom 

padrão de qualidade e de apresentação. 

11.8.1 - Ex: A garrafa de água deverá ser servida em copo de vidro tipo long drink para a mesa 

diretora e em copos plásticos descartáveis para os demais participantes; 

As garrafas de café deverão ser servidas em mesa, acompanhada de uma lixeira, açucareiro 

permanentemente abastecido, suprimento permanente de adoçante (líquido ou em sachês), xícaras 

de louça com pires e colher de inox para a mesa diretora e copos plásticos descartáveis, com 

capacidade de 50ml, com mexedores descartáveis, para os demais participantes.)  

11.8.2 - Demanda de pessoal: mínimo 1 atendente para até 50 participantes, devendo estar 

devidamente uniformizados e identificados, à disposição para fazer tanto a reposição e/ou 

redistribuição das bebidas e dos alimentos, quando houver, quanto o recolhimento de utensílios 

vazios e outros itens usados, de maneira a preservar a boa apresentação visual dos locais onde 

estão sendo servidos as bebidas e os alimentos. 

 

12 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 Após homologada a licitação, o registro de preços, entre outras, observará as seguintes 

condições: 

a) A ARP terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

b) Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a FAPEC não será obrigada a 

firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

c)  Será incluído, na respectiva Ata, o registro das licitantes que aceitaram cotar os materiais 

com preços iguais ao da licitante vencedora na sequencia de classificação da licitação; 

d) O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal do Banco do 

Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro 

de Preços; 

e) A ordem de classificação das licitantes registradas na Ata deverá ser respeitada nas 

contratações 

12.1.1  O registro de preços na forma acima mencionada, tem por objetivo a formação de 

cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata. 

12.2 O registro de preços seguirá a seguinte ordem: 

a) preços e quantitativos da licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva;  
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b) preços e quantitativos das licitantes que aceitaram cotar seus materiais em valor igual ao da 

licitante mais bem classificada. 

12.3 Havendo mais de uma licitante na situação de que trata o item acima, serão classificadas 

segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva. 

12.4 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas 

eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do Art. 15 da Lei 8.666/93. 

12.4.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

12.5 Caberá as licitantes participantes do certame, tomar conhecimento da Ata de Registro de 

Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. 

12.6 Caberá ainda a licitante participante, aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 

penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, relativas as suas 

próprias contratações, informando as ocorrências à FAPEC. 

 

13. DA ASSINATURA DA ATA 

13.1 Homologado o resultado da licitação, e respeitada a ordem de classificação e a quantidade 

de fornecedores a serem registrados, serão convocados para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços – ARP e ou apresentação do Termo de Responsabilidade da Ata de 

Registro de Preço, que publicada no Portal do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), 

terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

13.2   Os termos e clausulas encontram-se delineadas na Minuta da Ata de Registro de Preços 
(conforme modelo no Anexo X). 

 
13.3 A Ata de Registro de Preços será lavrada em tantas vias quantas forem as empresas 

classificadas. 

13.4 Quando da convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços ou apresentação do 

Termo de Responsabilidade da Ata de Registro de Preço, as empresas serão obrigadas ao 

cumprimento do ato exigido, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data do 

recebimento do documento de convocação, aplicando-se no caso de descumprimento o 

disposto na legislação pertinente. 

13.5 Na impossibilidade de comparecimento no local e data estabelecidos na convocação, as 
licitantes classificadas poderão optar pelo preenchimento do Termo de Responsabilidade 
Sobre a Ata de Registro de Preços (conforme modelo do Anexo XI), no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis, o qual deverá ser datado e assinado por pessoa devidamente autorizada. 

 
13.5.1 É facultado à FAPEC, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 

e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada. 

13.6 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido, 
ensejara a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 

 
13.7 A classificação será mantida pelo período de vigência estipulada, contada a partir da data de 

publicação da Ata de Registro de Preços no Portal do Banco do Brasil (www.licitacoes-
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e.com.br), exceto nos casos em que houver exclusão do Sistema de Registro de Preços, a título 
de penalidade imposta pela Administração da FAPEC. 

 
13.8 A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 

13.9 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de instrumento 
contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 
62 da Lei 8.666/93. 

 

13.10 A existência de preços registrados não obriga a FAPEC a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 

14. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES 

NÃO PARTICIPANTES.  

14.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública 

Federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da FAPEC, 

devendo para tanto: 

a) consultar a FAPEC da Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão; 

b) ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, caberá optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 

desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumida 

com a FAPEC e Órgãos Participantes. 

14.2 As aquisições ou contratações adicionais acima, não poderão exceder, por Órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na Ata de Registro de Preços para a FAPEC e Órgãos Participantes. 

14.3 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata para a FAPEC e 

Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos não Participantes que aderirem. 

14.4 A FAPEC somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou contratação 

por Órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver tal prevista no 

Edital. 

14.5 Após a autorização da FAPEC, o Órgão não Participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 dias, observado o prazo de vigência da Ata. 

14.6 Compete ao Órgão Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 

das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observadas a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação ás suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

Gerenciador. 
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15 – DO PAGAMENTO 

15.1.1. O pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta licitação será efetuado mediante 

crédito em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento dos respectivos 

materiais, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, 

alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

15.1.2. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) contratada(s) enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

15.1.3. Em hipótese alguma será concedidos reajustamento de preços propostos e o valor constante 

da nota fiscal/fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização 

monetária até o efetivo pagamento. 

15.1.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado 

para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a 

ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

15.1.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a FAPEC, a seu critério, poderá 

devolvê-la, para as devidas correções ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar 

indevida. 

15.1.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins 

de atendimento das condições contratuais. 

15.1.7. A FAPEC não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso que 

lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras. 

15.1.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 

licitante vencedora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

15.1.9. A administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 

pagamentos à licitante vencedora. 

15.1.10. Fica estabelecido o percentual de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese 

de mora por parte da contratante. 

15.1.11. As Faturas/Notas Ficais deverão ser emitidas em nome da FAPEC e por convênio, conforme 

solicitação feita, de acordo com a lista anexo II. 

 

16 – DAS PENALIDADES 

16.1.1. Nos termos do Art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 

cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 

fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 

empenhado.  

16.1.2. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a ordem de 

fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

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

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
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ficará impedido de licitar e contratar com a FAPEC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

16.1.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 

aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados 

em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da administração no sentido da 

aplicação da pena.  

 

17 – DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 

17.1.1. Qualquer interessado poderá até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento 

das propostas e habilitação, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão, sob pena de decadência do direito de fazê-lo administrativamente. 

17.1.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro poderá 

fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe 

facultado pelo pregoeiro reduzir a termo no prazo de 03 (três) dias corridos. 

17.1.3. Os demais participantes ficarão intimados a apresentarem contra-razões no mesmo prazo, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente. As razões recursais ficarão 

disponíveis no sistema do Pregão Eletrônico logo após ser efetuado pela proponente. 

17.1.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

17.1.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta do Contrato nº 001/2016 

denominado “Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de 

Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica”, tem como 

valor estimado R$ 142.795,00 (cento e quarenta e dois mil setecentos e noventa e cinco 

reais). 

 

18- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1.1. A Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura – FAPEC poderá adiar ou revogar o 

presente Pregão, por razão de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei n. 8666/93. 

18.1.2. Nas hipóteses tratadas no sub item anterior serão assegurados aos interessados o 

contraditório e a ampla defesa. 
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18.1.3. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital, em se tratando dos recursos, será feita em 

dias úteis, nela se excluindo a data de início e incluindo a do vencimento. 

18.1.4. O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 

estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/93. 

18.1.5. O pregoeiro resolverá os casos omissos com base na legislação vigente. 

18.1.6. As decisões do pregoeiro serão consideradas definitivas somente após homologação do 

Secretário Executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC. 

18.1.7. As informações inerentes a este pregão poderão ser obtidas, pelos interessados, no e-mail 

licitacao@fapec.org ou (067) 3345-5912em dias úteis no horário de 07h00min h às 17h. 

18.1.8. Fica eleito o foro da Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir 

qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

18.1.9. Integram o presente edital, independentemente de qualquer transcrição, os anexos: ANEXO I 

– IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE, ANEXO II PROPOSTA DE PREÇO/TERMO DE 

REFERENCIA, ANEXO III CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, ANEXO IV 

- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, ANEXO V DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA, ANEXO VI TERMO DE RESPONSABILIDADE ATA DE SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇO, ANEXO VII ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 

 

19– DA CONTRATAÇÃO 

19.1.1 O Contrato será substituído pela Ordem de fornecimento, permanecendo todas as condições 

estabelecidas neste edital de Pregão e seus anexos e a proposta do vencedor, independente 

de sua transcrição e anexação. 

 

Campo Grande-MS, 23 de maio de 2016. 

 

 

Marcio Lauro da Costa 

Pregoeiro – FAPEC 



 

Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura -FAPEC 

Rua 9 de julho, 1922  Vila Ipiranga  CEP 79081-050  Campo Grande-MS  Fone (67) 3346 – 8090 fapec@fapec.org 

 

15 

ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE 

DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA LICITANTE 

01 – RAZÃO SOCIAL:__________________________________________________ 

02 – FANTASIA: ____________________________ CNPJ: _____________________ 

03 – ENDEREÇO: _________________________________ BAIRRO: _____________ 

04 – CIDADE: _____________________________ UF: _______ CEP: ______________ 

05 – FONE: (_____) ____________________ FAX: (_____) ________________________ 

06 – E-MAIL: ____________________________ SITE: http://____________________ 

07 – BANCO/AGÊNCIA: ______________________ N° CONTA: _________________ 

08 – AGÊNCIA/CÓDIGO: __________________________ PRAÇA: _______________ 

09 – NOME PESSOA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: _______________________ 

10 – NOME PESSOA PARA CONTATO E INFORMAÇÃO SOBRE A COTAÇÃO E/OU 

REPRESENTANTE NESTA PRAÇA: ___________________________ FONE: ______ 

11 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ________________________________________ 

12 - PRAZO DE ENTREGA:__________________________ 

13 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______ 

 

“DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL” 

 

 

__________________________________ 

Assinatura identificada da licitante 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016 

PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS / PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) 

Contratação de empresa para fornecimento de coffee break, locação de auditório, alimentação 
“Almoço ou jantar”, locação de notebook e projeto com tela, conforme Contrato nº 001/2016 
denominado “Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, 
Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica”. 

 

Item  Descrição Und V. Unit. Preço 
Estimado 

V. Total 

 
 
 
01 

Coffee break a ser realizado no estado 
de Mato Grosso do Sul, 
 Chocolate quente,  
cappuccino, 
 água 
 café, 
 chá,  
suco de frutas (3 tipos),  
refrigerante normal e light (2 tipos), 
 e até 10 (dez) tipos de variedade de 
salgados, bolos, pães, sanduíches, 
canapés doces. 
 
PROJETOS 
PNAIC = 600 
DET = 2 
CHPI = 150 
ESPECIALIZAÇÃO ED AMBIENTAL = 150 
ETINICORACIAIS = 150 
SABERES INDIGENAS = 400 
 

 
 
 
1.452 

 
 
 

18,90 

 
 
 

27.450,00 

 

 
 
 
06 

Almoço ou Jantar institucional Tipo 1: 

Cardápio contendo saladas variadas , 

carne (branca ou vermelha), um tipo de 

massa, arroz, feijão, 1 guarnição, 1 

sobremesa, água mineral e refrigerante ou 

suco de fruta. 

Projetos 

Especialização Ed. Ambiental = 150 
Etnicoraciais = 50 
Leducampo = 895 
Saberes Indigenas = 840 
 

1.936 17,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.712,48 

 

  3.388  62.162,48  

 

Obs. 01 - Fretes e demais despesas com transporte correrá por conta da vencedora do certame. 

1 -  DA ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK 

1.1 - A empresa contratada deverá dispor dos serviços adiante relacionados com capacidade de 

pronta mobilização, para o atendimento aos eventos a serem realizados no âmbito da Universidade 
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Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na Cidade Universitária (em Campo Grande), e nos Campus 

da UFMS localizados no interior do Estado, mediante ordem de fornecimento. 

1.2 - A empresa contratada é obrigada a arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à FAPEC. 

1.3 - Deverá a empresa contratada reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

1.4 - A CONTRATADA que não possuir em seu efetivo, profissionais capacitados para execução dos 

serviços conforme a especialidade deverá SUBCONTRATAR estes serviços junto a empresas 

especializadas, devendo neste caso possuir contrato de parceria entre as mesmas. 

1.5 - A execução se dará pela CONTRATADA após autorização expressa da FAPEC, por meio de 

emissão de Ordem de Fornecimento, estando obrigada a CONTRATADA a atender precisamente o 

detalhamento do serviço discriminado para cada evento, sendo expressamente proibido, sob 

qualquer hipótese, ultrapassar o valor nela estabelecido. 

1.6 - O pagamento à CONTRATADA estará vinculado ao estabelecido na Ordem de Fornecimento, 

não obrigando à FAPEC, sob qualquer hipótese, a quitar o valor total empenhado, caso este não seja 

alcançado. 

1.7 - Os serviços serão demandados por servidor da FAPEC designado por meio de Ofício, com 

antecedência mínima de até 72 (setenta e duas) horas, devendo a CONTRATADA, quando do 

recebimento desta, atestar a data e hora do recebimento, além da identificação de quem foi o 

recebedor pela empresa. 

1.8 - Para os serviços de alimentação, os utensílios como: copos, pratos, bandejas, garrafas térmicas 

cromadas, jarras de vidro e/ou inox, talheres, guardanapos de papel, portas-guardanapo de metal ou 

acrílico, toalhas de mesa e sobretoalhas (em quantidade e em tamanho compatível com a mesa de 

modo a cobri-la até os pés e preenchê-la inteiramente), identificadores de sabores /tipos de bebidas e 

de alimentos em prismas de mesa em acrílico ou papelão rígido e demais utensílios necessários, são 

de responsabilidade da contratada, em qualquer circunstância, devendo obrigatoriamente utilizar os 

utensílios apropriados para servir cada tipo de alimento /bebida com bom padrão de qualidade e de 

apresentação. 

1.8.1 - Ex: A garrafa de água deverá ser servida em copo de vidro tipo long drink para a mesa diretora 

e em copos plásticos descartáveis para os demais participantes; 

As garrafas de café deverão ser servidas em mesa, acompanhada de uma lixeira, açucareiro 

permanentemente abastecido, suprimento permanente de adoçante (líquido ou em sachês), xícaras 

de louça com pires e colher de inox para a mesa diretora e copos plásticos descartáveis, com 

capacidade de 50ml, com mexedores descartáveis, para os demais participantes). 

1.8.2 - Demanda de pessoal: mínimo 1 atendente para até 50 participantes, devendo estar 

devidamente uniformizados e identificados, à disposição para fazer tanto a reposição e/ou 

redistribuição das bebidas e dos alimentos, quando houver, quanto o recolhimento de utensílios 

vazios e outros itens usados, de maneira a preservar a boa apresentação visual dos locais onde 

estão sendo servidos as bebidas e os alimentos.: 

 

8 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

8.1 - A empresa contratada deverá dispor dos serviços adiante relacionados com capacidade de 

pronta mobilização, para o atendimento aos eventos a serem realizados no âmbito da Universidade 
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Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na Cidade Universitária (em Campo Grande), e nos Campus 

da UFMS localizados no interior do Estado, mediante ordem de fornecimento. 

 

8.2 - A empresa contratada é obrigada a arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à FAPEC. 

 

8.3 - Deverá a empresa contratada reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 

8.4 - A CONTRATADA que não possuir em seu efetivo, profissionais capacitados para execução dos 

serviços conforme a especialidade deverá SUBCONTRATAR estes serviços junto a empresas 

especializadas, devendo neste caso, possuir contrato de parceria com as mesmas. 

 

8.5 - A execução se dará pela CONTRATADA após autorização expressa da FAPEC, por meio de 

emissão de Ordem de Fornecimento, estando obrigada a CONTRATADA a atender precisamente o 

detalhamento do serviço discriminado para cada evento, sendo expressamente proibido, sob 

qualquer hipótese, ultrapassar o valor nela estabelecido. 

 

8.6 - O pagamento à CONTRATADA estará vinculado ao estabelecido na Ordem de Fornecimento, 

não obrigando à FAPEC, sob qualquer hipótese, a quitar o valor total empenhado, caso este não seja 

alcançado. 

 

8.7 - Os serviços serão demandados por funcionários da FAPEC designado, com antecedência 

mínima de até 72 (setenta e duas) horas, devendo a CONTRATADA, quando do recebimento desta, 

atestar a data e hora do recebimento, além da identificação de quem foi o recebedor pela empresa. 

 

8.8 - Para os serviços de alimentação, os utensílios como: copos, pratos, bandejas, garrafas térmicas, 

jarras de vidro e/ou inox, talheres, guardanapos de papel, portas-guardanapo de metal ou acrílico, 

toalhas de mesa e sobretoalhas (em quantidade e em tamanho compatível com a mesa de modo a 

cobri-la até os pés e preenchê-la inteiramente), identificadores de sabores /tipos de bebidas e de 

alimentos em prismas de mesa em acrílico ou papelão rígido e demais utensílios necessários, são de 

responsabilidade da contratada, em qualquer circunstância, devendo obrigatoriamente utilizar os 

utensílios apropriados para servir cada tipo de alimento /bebida com bom padrão de qualidade e de 

apresentação. 

 

8.8.1 - Ex: A garrafa de água deverá ser servida em copo de vidro tipo long drink para a mesa diretora 

e em copos plásticos descartáveis para os demais participantes; 

As garrafas de café deverão ser servidas em mesa, acompanhada de uma lixeira, açucareiro 

permanentemente abastecido, suprimento permanente de adoçante (líquido ou em sachês), 
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xícaras de louça com pires e colher de inox para a mesa diretora e copos plásticos descartáveis, com 

capacidade de 50ml, com mexedores descartáveis, para os demais participantes.)  

 

8.8.2 - Demanda de pessoal: mínimo 1 atendente para até 50 participantes, devendo estar 

devidamente uniformizados e identificados, à disposição para fazer tanto a reposição e/ou 

redistribuição das bebidas e dos alimentos, quando houver, quanto o recolhimento de utensílios 

vazios e outros itens usados, de maneira a preservar a boa apresentação visual dos locais onde 

estão sendo servidos as bebidas e os alimentos. 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016 

MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

Ref.: Processo No ________________________ 

PREGÃO ELETRÔNICO No ___________ 

Data: ____/_____/_____ - ____:____ horas 

Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ ,tendo 

examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para fornecimento de materiais , de 

conformidade com o Pregão mencionado. 

Outrossim, declara: 

a) que sob penas da lei, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatória, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

b) que sob as penas da lei, não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em 

horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 

qualquer trabalho de menores de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

c) sua inteira submissão aos preceitos legais licitatórios em vigor e às cláusulas e condições deste 

Pregão, às quais cumpriremos fielmente, por estarmos plenamente de acordo. 

d) que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, cumpriremos fielmente com o seu 

objeto, mediante a fiscalização da FAPEC - Fundação de Apoio a Pesquisa ao Ensino e a Cultura, 

com observação integral das normas pertinentes. 

e) sob as penas da lei, que (somos ou não somos) beneficiárias da Lei Complementar 123-06. 

Por ser verdade, firmamos o presente, para os devidos fins, sob as penas da lei.Campo Grande/MS 

___ dias de ___ de 20___. 

Assinatura 

(identificar o signatário) 

CPF e RG 

Assinaturae numero da identidade do representante legal da empresa
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016 

DECLARAÇÃO 

 

..................................................(razão social do licitante) , inscrita no CNPJ sob o 

nº............................................... , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

.......................................................... , portador(a) entidade nº ...................... e do CPF 

nº............................................, DECLARA, para fins do disposto no sub item 6.2.7 do Edital, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, 

de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 

Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Campo Grande, _____ de ______________ de 2016. 

 

______________Assinatura___________________ 

Nome Completo: 

Cargo: 

CPF: 

Doc. Identidade: 

Observações: 

* Emitir em papel timbrado da empresa; 

* No caso do Representante Legal não ser um dos sócios da empresa licitante, deverá 

serapresentado o instrumento de procuração para tais poderes. 

* Carimbo da Empresa 

* Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

* Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiarnesta licitação 

do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº.123/2006.
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído 

de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), 

para fins do disposto no item 9.2 do Edital do Pregão Eletrônico Ata de Registro de Preço 

005/2016 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de 

maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima 

especificado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 

fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não 

da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul antes da abertura oficial das 

propostas;  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

(local)                                               ,            /                                          /2016. 

 

________________________________ 

Carimbo/ assinatura representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, (com 

identificação completa) – Obs.: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VI 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2016 

 

 

A empresa ________________________________________________________-inscrita no 

CNPJ/MF sob o número __________________________________, concorda plenamente com os 

termos e conteúdos da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico – Sistema de 

Registro de Preço n° 005/2016, e declara que tomou conhecimento dos itens através dos Termos de 

Adjudicação e de Homologação no site www.licitacaoes-e.com.br e assume toda a responsabilidade 

sobre o fornecimento do objeto ali especificado, de acordo com o estabelecido em Ata pela Fundação 

de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC. 

 

 

 

                                                    ,            /                               /2016 

                       (local) 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura identificada do representante da empresa 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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ANEXO VII 

ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 

 

 

Aos____________________________, no MUNICIPIO CAMPO GRANDE-MS, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.513.690/0001-50, Fundação de Apoio à Pesquisa, ao 
Ensino e à Cultura, situada à Rua 9 de Julho, nº 1922, nesta cidade, reuniram-se o Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, que neste ato denomina-se simplesmente FAPEC, a (s) empresa (s) 
______________________________________CNPJ nº___________________, com sede 
_____________________________ neste ato denominado simplesmente Fornecedor, resolvem em 
comum e recíproco acordo celebram o presente ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
005/2016, mediante às cláusulas e condições aqui estipuladas.  

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto da presente Ata de Sistema de Registro de Preços, é conforme as especificações abaixo 

relacionadas: 

Objeto da presente licitação é o Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a 

FAPEC, referente a Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação, coffee 

breaks, lanches e locação de espaço físico, para eventos institucionais, corporativos, de 

representação e promocionais, envolvendo solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, 

cursos, conferencias, treinamentos, oficinas, workshops e outros eventos correlatos, nas unidades da 

UFMS, por meio de pregão eletrônico por menor preço por item com Sistema de Registro de 

Preços, para atender ao Contrato nº 007/2016 denominado “Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e 

Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a 

Educação Básica”, conforme especificado no anexo I – termo de referência do Edital. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS 

I) O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Sistema de Registro 

de Preços é o(s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão 

nº 005/2016, a saber: 

II) Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas quanto ao(s) preço(s), as cláusulas 

e condições constantes do Edital do Pregão nº 005/2016, que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 

III) Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada no 

Pregão Eletrônico nº 005/2016, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a 

integram. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

I) A presente Ata de Sistema de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data 

da publicação. 

II) Durante o prazo de validade desta Ata de Sistema de Registro de Preços, a FAPEC não será 

obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
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específica para a aquisição pretendida, sendo assegurando ao beneficiário do Registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA 

I) A entrega do objeto ocorrerá de acordo com o especificado no Edital de Pregão Eletrônico nº 
003/2015. 

II) A entrega do objeto deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pelo 
Gerenciador e correrão por conta do Fornecedor, transporte, tributos (ICMS) diretos e indiretos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do objeto. 

III) Por ocasião da entrega do objeto, o Fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, 
o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor das universidades 
participantes do convenio, responsável pelo recebimento. 
 

CLAUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO 

O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacionais, caberá a ao setor de compras da 
FAPEC, que se obriga a: 
 
I) Convocar, por correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e entidades para 
manifestarem interesse na aquisição de material de consumo objeto de licitação para sistema de 
registro de preços; 
 
II) Consolidar as informações relativas às estimativas de consumo e às demandas identificadas, 
promovendo a adequação dos materiais e propostas visando à padronização e à racionalização; 
 
III) Realizar todos os atos necessários à instrução processual para a licitação para sistema de registro 
de preços, inclusive as justificativas, nos casos em que a restrição à competição for admissível pela 
lei; 
 
IV) Definir os parâmetros para o julgamento das propostas e estimar os valores dos materiais de 
consumo mediante realização de pesquisa de mercado: 
 
a) Diretamente, no mercado, em banco de dados de órgãos ou entidades públicas, em revistas 
especializadas e ou em registros de Sistema de Administração de Preços; 
 
V) Realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando a informá-los das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; 
 
VI) Realizar o procedimento licitatório, bem como todos os atos dele decorrente, como lavratura da 
ata e sua disponibilização aos participantes, por meio de publicação, cópia e por meio eletrônico e 
demais atos pertinentes; 
 
VII) Conduzir os procedimentos relativos a renegociações de preços registrados, aplicação de 
penalidades prescritas no art. 21 do Decreto Municipal nº 947/2009, e os procedimentos de 
anotações em registro cadastral dos fornecedores do Município das sanções aplicadas; 
 
VIII) Gerenciar a Ata de Sistema de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os 
fornecedores, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos 
usuários da Ata. 
 
VIX) Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados; 
 
X) Notificar o fornecedor para assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços ou Contrato ou 
Termo Aditivo ou Ordem de Início de Serviço; 
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XI) Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados; 
 
CLAUSULA SEXTA – DA ADESÃO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá aderir da Ata de Sistema de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
Federal, o que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada à vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 947/2009, relativos a utilização do 
Sistema de Registro de Preços. 
 
CLAUSULA SETIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Sistema de Registro 
de Preços, salvo as revisões abaixo especificadas: 
 
I) Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações 
com os fornecedores. 
 
II) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de 
forma a adequá-lo à média apurada. 
 
III) Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar 
requerimento fundamentado com comprovantes de que pode cumprir as obrigações assumidas, a 
FAPEC poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 
 
IV) Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-
financeira. 
 
V) Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela 
FAPEC para determinado item. 
 
 
CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
I) A forma pagamento será efetuada, de acordo com as quantidades fornecidas, em até 10 (dez) dias 
úteis contados da apresentação da nota fiscal/fatura com o devido atesto do coordenador, que 
totalizar o valor do empenho, atestada pela Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, 
acompanhada de CND’s, da Certidão Negativa do INSS e FGTS, dentro do prazo de validade. 
 
II) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Fornecedor e seu 
pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias corridos, após a data de sua apresentação válida 
respeitado o prazo do item I. 
 
III) Os valores das notas fiscais estarão sujeitos às retenções previdenciárias e tributárias na forma da 
lei. 
 
IV) Pagamento por depósito bancário, devendo para isto, o Fornecedor apor à nota fiscal, número da 
conta corrente, da agência e do banco e, estarão sujeitas as retenções fiscais e previdenciárias na 
forma da Lei. 
 
CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
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A Ata de Sistema de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de 
vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do gestor da Ata quando o 
fornecedor: 
 
I) Descumprir condições da Ata a que estiver vinculado; 
 
II) Não retirar a respectiva nota de empenho e ou não formalizar o contrato decorrente do sistema de 
registro de preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
 
III) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste apresentar superior ao praticado no 
mercado; 
 
IV) Enquadrar-se nas hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do 
registro de preços estabelecido no art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93; 
 
V) Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado 
inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal nº 
10.520/2002; 
 
VI) Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa decorrente desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária do Contrato nº 
007/2016 denominado “Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de 
Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica”. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES  
 
Cabe a FAPEC, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pelo órgão ou entidade 
requisitante, aplicar ao fornecedor, garantidos o contraditório e a ampla defesa, pelo descumprimento 
total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do Fornecedor de assinar o contrato, aceitar 
ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente, ressalvados os casos previstos em lei, as 
sanções administrativas, a saber: 
 
I) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; 
 
II) Cancelamento do preço registrado; 
 
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração federal por prazo de até cinco anos; 
 
IV) Por atraso injustificado na execução do contrato, a multa moratória de 1% (um por cento) por dia 
útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia; 
 
V) Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de 
serviço: 
 
a) advertência, por escrito, nas faltas leves; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade 
do fornecimento ou serviço não executado pelo Fornecedor; 
 
VI) Encaminhar ao setor Juridico da FAPEC a proposição de aplicação das seguintes sanções: 
 
a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 05 (cinco) anos; 
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b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
Parágrafo Primeiro – As sanções previstas nestes incisos I a III poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 
Parágrafo Segundo – A penalidade prevista na alínea “b” do inciso V poderá ser aplicada de forma 
isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a” e “b”, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da presente Ata de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a80 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Terceiro – Ensejará, ainda, a aplicação da penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da FAPEC, o licitante que apresentar 
documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais 
cominações legais. 
 
Parágrafo Quarto – Caso o Fornecedor não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo 
estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em 
licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação. 
 
Parágrafo Quinto – A aplicação das penalidades previstas no inciso VI será de competência exclusiva 
da FAPEC, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo 
a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o 
prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos. 
 
Parágrafo Sexto – Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da notificação. 
 
Parágrafo Sétimo – As penalidades aplicadas obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos 
fornecedores da FAPEC. 
 
Parágrafo Oitavo – As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Convenio 
FINEP. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS 
 
I) Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação na imprensa oficial do 
Município através de Extrato e no endereço eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br  
 
II) É permitida a utilização por órgãos Federais, participantes do convenio, da Ata de Sistema de 
Registro de Preços de Materiais de Consumo. 
 
III) Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande-MS, para dirimir dúvidas ou questões que não 
encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela FAPEC, que diante 
do que dispõe o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 
 
E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de 
igual teor na presença das testemunhas que abaixo também, subscrevem. 
 
Equipe de Apoio 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
Fornecedor (s) 

http://www.pmna.ms.gov.br/

