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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 006/2020 

 
PREÂMBULO 

O Município de Anchieta, torna público que realizará procedimento de licitação na 

modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, com amparo na Lei nº 8.666/1993, 

Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Geral Municipal do 

Microempreendedor Individual, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 1.315/2018 

e Decreto Municipal nº 5.679/2017, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados 

pelo Decreto Municipal A Nº 254, de 13 de janeiro de 2020. 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1 - Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços 

2 - Processo Administrativo nº 25492/2019 

3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 

4 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E PEIXE), COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA 

RESERVADA PARA ME/EPP. 

5 - Dotação Orçamentária:                                                                                    

 

 

 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

08.241.014.2.060 

08.243.015.2.061 

08.244.014.2.055 

08.244.015.2.062 

3.3.90.30.07 

1.001.0000000 

1.311.0000000 

1.390.0000000 

Secretaria Municipal de Educação 12.306.012.2.033 3.3.90.30.07 
1.001.0000000 

1.122.0000000 

Secretaria Municipal de Esporte e da 

Juventude 
27.812.028.2.110 3.3.90.30.07 1.001.0000000 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
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II – DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 006/2020 

Dia: 03/03/2020  

Credenciamento: 09h00min  

Sessão Pública de disputa: 09h30min  

Local: Auditório da Escola de Governo, localizado no Centro Administrativo Edival 

José Petri. 

 

III – DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  

1 - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site 

www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico pregao.anchieta@gmail.com, ficando 

obrigadas a acompanhar as publicações no veículo de imprensa oficial, tendo em vista a 

possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.  

2 – Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados 

ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

através do endereço eletrônico pregao.anchieta@gmail.com. Os esclarecimentos serão 

respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão pública.  

3 – Conforme previsto no art. 41 da Lei 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima para 

impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o 

pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da mesma lei. 

4 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração 

o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura deste Pregão, 

sendo que o mesmo não terá efeito de recurso, previsto no § 2º do Art. 41 da Lei 8.666/93. 

5 – A impugnação ao edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando o número do Pregão 

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

momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a 

representação da empresa licitante.  

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

informando ao interessado sobre a sua decisão. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregao.anchieta@gmail.com
mailto:pregao.anchieta@gmail.com
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7 – No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências 

de habilitação contidas neste Edital e seus anexos pertençam ao ramo de atividade 

pertinente ao objeto licitado, nos seguintes termos: 

a) Cota Exclusiva – itens no valor de até R$ 80.000,00, exclusiva para as empresas 

enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, 

inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar nº 

147/2014. 

b) Cota Reservada – itens que ultrapassem R$ 80.000,00 – reservados até 25% do 

montante da aquisição às empresas enquadradas como Microempresa – ME e 

Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, 

nos termos da Lei Complementar nº 147/2014. 

c) Cota Principal – itens que ultrapassem R$ 80.000,00, reservados até 75% do 

montante da aquisição a todos os interessados que atendam aos requisitos do edital.  

2 – Para os itens da Cota Principal, a empresa enquadrada na condição de microempresa 

ou de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, que pretender utilizar-se 

das prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações 

posteriores, deverá informar que atende aos requisitos do Art. 3º da Lei mencionada; 

3 – A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo 

licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas 

prerrogativas. 

4 – Estarão impedidas de participarem deste Pregão, empresas que se enquadrem em uma 

ou mais situações a seguir:  

a) suspenso(a) de licitar e impedida de contratar com o Município de Anchieta/ES 

durante o prazo da sanção aplicada; 

b) declarado(a) inidôneo(a) para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 

Administração Pública, cuja consulta deverá ser feita nos termos do art. 22 da Lei nº 

12.846/2013; 

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

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
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d) proibido(a) de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, 

V, da Lei nº 9.605/98; 

e) proibido(a) de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 

8.429/92; 

f) que esteja constituída sob a forma de consórcio, no caso de sociedade empresária; 

5 – A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste instrumento convocatório.  

 

V - CREDENCIAMENTO  

1 - O credenciamento será iniciado com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário 

especificado no item II para a sessão pública do Pregão. 

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

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

ou Contrato Social e seus termos aditivos (ou última alteração consolidada), ou Registro 

Comercial, no caso de empresa individual, afim de que seja comprovada a aptidão para a 

formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de 

licitação. Na mesma oportunidade deve ser apresentada cópia autenticada do 

documento de identidade do representante.  

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

pública ou particular, que comprove a outorga de poderes necessários para a formulação de 

propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação. Na 

mesma oportunidade deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos 

de identidade do credenciado e do outorgante da procuração, assim como o original ou 

cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos (ou última alteração 

consolidada), ou Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

4 - Caso o proponente não compareça, mas envie os envelopes contendo a proposta e a 

documentação de habilitação dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a 

primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação 

de novas propostas e a interposição de recurso. 

5 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa 

licitante. 

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

CREDENCIAMENTO - ANEXO 3 (MODELO) ou instrumento procuratório. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
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7 – No ato credenciamento da entrega dos envelopes de Proposta de Preços ou 

Documentos de Habilitação a licitante deverá apresentar as seguintes 

documentações: 

a) DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA SATISFAZ PLENAMENTE AS 

EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - ANEXO 5 (MODELO); 

b) A licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) ou equiparada que desejar usufruir dos benefícios concedidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006 deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE 

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

acompanhado da CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA 

COMERCIAL, certificando a situação da empresa de enquadramento ou 

reenquadramento de ME e EPP. 

b.1) A falta de apresentação da certidão de enquadramento, bem como a 

Declaração de condição de ME/EPP/MEI - ANEXO 4 (MODELO), caracteriza a 

não opção pelos benefícios da Lei Complementar Nº. 123/2006.  

b.2) Será aceita a referida certidão que expresse respectiva validade, desde que 

em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedida a 

noventa dias, no máximo, da data designada para apresentação das propostas. 

b.3) As licitantes enquadradas como MEI são isentas de apresentação da 

Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial 

8 - Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) ou Equiparada seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela 

Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar também o comprovante de opção obtido 

no site do Ministério da Fazenda (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).  

9 - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como documentos 

de identificação, devidamente autenticado no Credenciamento, isenta o licitante de 

apresentá-los no Envelope nº 02 – Habilitação. 

10 - A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera 

civil, penal e administrativa. 

11 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de nota ou pela Pregoeira que dará fé pública, como também pela 

equipe de apoio do Pregão, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer, 

preferencialmente, em até 01 (um) dia útil antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, ou por publicação Oficial. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional
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VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

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

hora previamente estabelecidos para o início da sessão pública do Pregão, em envelopes 

distintos, lacrados e indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte 

externa, as seguintes informações:  

A Prefeitura de Anchieta - Estado do Espírito Santo 

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2020 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

A Prefeitura de Anchieta - Estado do Espírito Santo 

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2020 

Razão Social 

CNPJ 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

VII - PROPOSTA DE PREÇO  

1 - A proposta deverá ser elaborada através do arquivo padronizado, seguindo aos 

seguintes procedimentos: 

a) Baixar o programa “E&L Proposta Comercial Automática” no 

site:<http://www.el.com.br> e instalá-lo em seu computador; 

b) Solicitar o arquivo “Proposta Comercial Automática”, através do e-mail:  

pregao.anchieta@gmail.com, devendo enviar os dados da Empresa, tais como: 

razão social, CNPJ, endereço completo, indicação se é microempresa, EPP, grande 

porte ou outra, além de telefones para contato e endereço eletrônico. O e-mail deverá 

ser enviado em até vinte e quatro horas antes do horário marcado para abertura do 

certame; 

c) Ao receberem o arquivo por e-mail, os licitantes deverão utilizar o programa descrito 

na alínea “a”, previamente instalado, para abri-lo e confeccionar a proposta; 

d) A proposta deverá ser impressa e salva em CD, DVD ou Pen Drive, que também 

deverá constar no envelope. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
mailto:pregao.anchieta@gmail.com
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Atenção: ao salvar o arquivo em mídia (CD, DVD, Pen Drive) é necessário que 

se tenha o nome ou extensão original do mesmo, ou seja, o arquivo não deve 

ser renomeado ou salvo em outra mídia de armazenamento, ou ainda, em outro 

formato que não seja o da proposta comercial automática (PCA). O CD, DVD ou 

Pen Drive farão parte do processo e não serão devolvidos; 

1.1 – A NÃO APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL AUTOMÁTICA 

ACARRETARÁ EM DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA; 

1.2 – As mídias que apresentarem problemas, mas que puderem ser resolvidas serão 

aceitas; 

1.3 – Apresentar mídias em branco ou ilegíveis acarretará em desclassificação; 

1.4 – Devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como 

transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com o objeto da licitação, bem como marca, sob pena de 

desclassificação imediata; 

1.5 – Deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de realização da sessão pública do Pregão.  

2 – Ocorrendo diferença entre os preços unitário e total, prevalecerão sempre os últimos, 

devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias. No caso de divergência entre os 

valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos.  

3 – Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante 

apresente mais de uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

4 – O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total 

responsabilidade da empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, 

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

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

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

exigências nele contidas.  

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

condições contidas no - ANEXO 2, DESCRIÇÃO DO OBJETO, evitando sinônimos 

técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.  

7 – A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiro até às 17:00h do dia 

útil seguinte a realização da Sessão Pública de Disputa, a proposta de preço atualizada, que 

reflita o valor vencedor. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
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8 – Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem as disposições contidas neste edital;  

b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;  

c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado;  

d) Não apresentarem MARCA do produto; 

e) apresentarem preços superiores aos constantes no ANEXO 02; 

 

VIII - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO  

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

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

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

leitura das propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os 

requisitos estabelecidos no edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à 

classificação pelo critério estabelecido no item acima.  

4 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital 

e apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis.  

4.1. Serão considerados inexeqüíveis aqueles preços que não venham a ter 

demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e serão considerados excessivos 

quaisquer valores que sejam superiores ao valor estimado pelo Município de Anchieta; 

Ainda, as empresas que apresentarem preços total ou unitário simbólicos, irrisório ou 

de valor zero; 

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

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de menor preço, para participarem da etapa de oferta de lances.  

6 - Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), poderão participar da etapa de 

oferta de lances.  

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

oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 

distintos e decrescentes. 

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

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior 

preço e os demais, em ordem decrescente de valor.  
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9 - Ocorrendo o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar Nº. 123/2006 será 

assegurada à preferência de contratação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 

ou Equiparadas, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas;  

9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparada sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. (§ 2°, Art. 44, Lei 

Complementar 123/2006).  

9.2 - Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:  

I – A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

arrematante do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado;  

II – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, 

empresas de pequeno porte ou equiparadas será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

10 - Caso a detentora da melhor oferta seja microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à 

negociação do preço. 

11 - Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis 

para o bom andamento do procedimento licitatório.  

12 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances já ofertados, após abertos os 

envelopes nº 1 - proposta, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas 

em lei e neste edital.  

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

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

preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.  

14 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada 

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

15 - Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP sagrar-

se vencedora da cota principal e da cota reservada para o mesmo objeto será registrado 

para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado que o 

fornecedor pratique preços distintos para o mesmo objeto.  
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16 - Caso não haja um mínimo de 03 (três), licitantes aptos interessados no item reservado 

e/ou exclusivo para ME,EPP e MEI , o item em questão será aberto para ampla 

concorrência, conforme Art. 49 da Lei 123/2006. 

17 - A empresa arrematante do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiro até às 17:00h do 

dia útil seguinte ao encerramento da Sessão Pública de disputa, a proposta de preço 

atualizada, que reflita o valor vencedor na sessão pública. 

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

atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá 

negociar o preço com a empresa licitante arrematante, buscando a proposta mais vantajosa 

para o Município de Anchieta. 

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

justificadamente, pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras editalícias e 

aspectos pertinentes ao preço cotado, podendo também optar pela repetição do 

procedimento. 

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

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

envelope “2”, os documentos abaixo relacionados.  

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

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

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

3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, 

hipótese em que deverá ocorrer, preferencialmente, em até 1 (um) dia útil antes da data 

fixada para abertura da sessão pública. 

4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, com o “Objeto Social” 

compatível com o objeto do(s) lote(s) em que a empresa cadastrou proposta. A 

empresa que apresentar Registro Comercial com Objeto Social não semelhante ao 

objeto que ela própria cadastrou, será considerada INABILITADA; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e 

suas alterações (ou última alteração consolidada), em se tratando de sociedade 

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

de seus administradores; A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou 

http://www.anchieta.es.gov.br/
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Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor com o Objeto Social não 

compatível com o objeto que ela própria cadastrou, será considerada INABILITADA; 

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

documento de eleição da diretoria em exercício;  

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

funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

e) Declaração conjunta, conforme ANEXO 6 (MODELO). 

 

5 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

b) prova de regularidade referente aos Tributos Federais e Divida Ativa da União 

(Certidão Conjunta PGFN e RFB); 

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

empresa;  

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

empresa;  

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa.  

OBS: Poderá ser apresentado Certidão Positiva com Efeito de Negativa.  

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

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

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

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

respectivo, observando-se que:  

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

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

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

ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

http://www.anchieta.es.gov.br/
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5.3 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz 

quanto as filiais (INSS e PGFN/RFB).  

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

procederão a validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos 

oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO).  

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

expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de 

abertura do Pregão. 

5.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 

microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de 

Anchieta, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Os 

demais documentos exigidos deverão ser apresentados sem restrições. 

5.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, 

sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação ou revogar a licitação. 

5.8 -  O benefício de que trata o item 5.6 não eximirá a microempresa, empresa de pequeno 

porte ou equiparada, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

5.9 - Em conformidade com o Decreto Municipal nº 3.315/2010, as empresas que 

apresentarem no Envelope 2 (Documentos de Habilitação), o certificado emitido pelo Setor 

de CAGEFAN – Cadastro Geral de Fornecedores de Anchieta-ES, estarão dispensadas da 

apresentação das certidões relacionadas no mesmo. 

5.10- Toda a documentação para a habilitação e proposta comercial deverá ser apresentada 

em língua portuguesa, sendo admitido o recebimento de folhetos ou catálogos nos idiomas 

espanhol ou inglês, desde que devidamente traduzidos para o português por tradutor 

juramentado. 

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

http://www.anchieta.es.gov.br/
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6.1 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: Comprovação de que o licitante forneceu o 

serviço/objeto de natureza compatível ao objeto desta licitação. A comprovação será feita 

por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica fornecido 

por Órgãos da Administração Pública ou Entidade Privada, devidamente assinado, 

carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço. 

6.2 – Para fins de recebimento do produto, a licitante vencedora do certame deverá 

apresentar a seguinte documentação, baseado na Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 

1999 - ANVISA: 

6.2.1 – Alvará de Licença Sanitária para funcionamento, expedido pelo Serviço de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual ou Municipal da sede da licitante. 

6.2.2 -  Alvará de Licença Sanitária do veículo (carro refrigerado) que transportará o 

produto até o depósito de alimentação escolar.  

6.2.3 -  Certificado de inspeção Sanitária órgão de inspeção Federal ou Estadual 

(SIF/SIE ou equivalente), sendo o SIE do estado do Espírito Santo.   

 

7 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma 

da Lei, já exigíveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no órgão 

competente, extraídos do livro diário, comprovando a boa situação financeira da licitante, 

podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados há mais de 03 (três) 

meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços 

provisórios. 

7.1.1 - A empresa licitante que iniciou as atividades no exercício em que se 

realizar a licitação poderá apresentar balanço de abertura. 

 7.1.2 - Conforme Lei Complementar nº 123/2006, a empresa que comprovar o 

enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada fica dispensada de 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social para os lotes exclusivos e para os casos de cota reservada, 

desde comprovado capital social ou patrimônio liquido de no mínimo 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação conforme previsão do § 3º do art. 31 

da Lei Federal 8.666/93. 
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7.2 - Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, os 

seguintes índices: Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral – ISG e Índice 

de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um);  

a) As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes (Anexo 7):  

a.1) Índice de Liquidez Geral:  

ILG = (AC + RLP)  

          (PC + PNC)  

Onde:  

ILG – Índice de Liquidez Geral;  

AC – Ativo Circulante;  

RLP – Realizável a Longo Prazo;  

PC – Passivo Circulante;  

PNC – Passivo Não Circulante; 

a.2) Índice de Solvência Geral:  

ISG =  AT   

        PC + PNC  

Onde:  

ISG – Índice de Solvência Geral;  

AT – Ativo Total;  

PC – Passivo Circulante;  

PNC – Passivo Não Circulante 

a.3) Índice de Liquidez Corrente:  

ILC =  AC  

PC  

Onde:  

ILC – Índice de Liquidez Corrente;  

AC – Ativo Circulante;  

PC – Passivo Circulante;  

7.3 - Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer dos 

índices referidos ACIMA, quando de suas habilitações, deverão comprovar patrimônio 

líquido mínimo, na forma dos §§ 2 º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93;  

a) A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor estimado para contratação, considerado o valor estimado para o período de 12 
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meses, conforme determina a Lei 8666/93, admitida a atualização para a data de 

apresentação da proposta, através de índices oficiais; 

7.4 - Certidão de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelos Cartórios Distribuidores 

competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando 

outro prazo de validade não estiver expresso no documento ou ainda quando outro prazo 

estiver previsto em lei específica da sede da licitante. 

7.4.1 - Considerando orientação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

as empresas que apresentarem certidão POSITIVA de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

poderão participar da licitação, desde que o juízo em que tramita o procedimento de 

recuperação judicial certifique que a empresa está em situação econômico-financeira 

que a possibilite contratar com a Administração Pública (art.58, NLRF). 

7.5 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 

exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 

prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz.  

7.6 - A comprovação dos índices referidos no item 7.2, bem como do patrimônio líquido 

aludido no item 7.3, deverão se basear nas informações constantes nos documentos 

listados no item 7.1, constituindo obrigação exclusiva do licitante a apresentação dos 

cálculos de forma objetiva, sob pena de inabilitação.  

X - RECURSOS  

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

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 

para em 03 (três) dias apresentarem contrarrazões, que começarão a correr do término do 

prazo concedido a recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

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

decadência do direito de recurso. 

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

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

assinado pelo representante legal ou credenciado.  

4 - Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados no 

Setor de protocolo da Prefeitura de Anchieta-ES, das 11:00hr ás 17:00hr; 

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

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pela empresa licitante.  
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6 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação, dos recursos interpostos, 

além de outros fatos pertinentes.  

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

manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade superior do 

Município de Anchieta-ES. 

3 - A homologação do Pregão cabe a autoridade superior do Município de Anchieta-ES.  

4 - No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços, vindo 

a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o Município de Anchieta poderá 

revogá-la ou convocar os licitantes remanescentes na ordem em que foram classificados, 

para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada teria 

sido contratada. 

XII - ORIENTAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DO PRODUTO 

1 - As informações relativas ao fornecimento dos produtos, estão descritas no item “8” 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1.  

 

XIII – DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

1 - A amostra dos alimentos deverá ser entregue no Departamento de Alimentação 

Escolar, Endereço: A.V. Rauta, 1453. Bairro Justiça 2, próximo a Escola Amarílis 

Fernandes Garcia. Anchieta/ES, telefone (28) 3536 3773, no horário de 08h00min – 

10h00min ás 13h00min – 15h00min, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de 

convocação pelo Pregoeiro. 

2 - A licitante classificada em primeiro lugar, deverá apresentar amostra dos produtos 

ofertados, informados no item 5 do Termo de Referência.  

3 - O Fornecedor deverá apresentar:  

3.1 - Amostras dos produtos ofertados, sendo para tanto a exigência de 2 (duas) 

amostras contendo no mínimo 100 g (cem gramas) na embalagem original. A amostra 

deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante.  
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3.2 - Caso o licitante apresente amostra do produto fora das especificações dentro de 

prazo referido no item 1 e havendo tempo hábil neste período, poderá apresentar nova 

amostra para análise.  

3.3 - Caso a amostra seja reprovada, a proposta de preços será desclassificada 

quanto aos itens em questão e será convocada a autora da segunda melhor proposta 

para apresentar sua amostra, estado sujeita às mesmas condições daquela, e assim 

sucessivamente.  

3.4 - Os licitantes interessados poderão acompanhar as conclusões da análise das 

amostras, devendo informar o interesse na própria sessão de licitação.  

4 - Dos documentos a serem apresentadas juntamente com as amostras:  

4.1 - Ficha Técnica do fabricante dos produtos, que deverá estar nítidas/legíveis, em caso 

contrário será motivo de desclassificação do produto.  

5 - Será rejeitada a amostra que, (quando for o caso):  

I - Não corresponder à marca ofertada na proposta;  

II - Apresentar avarias nas embalagens de forma a comprometer a qualidade do 

produto;  

III - Apresentar histórico de ocorrências relativas a problemas de qualidade 

devidamente comprovadas em processos anteriores, no âmbito da Administração 

Municipal;  

IV - Apresentar divergência para menos em relação às especificações constantes no 

Edital.   

V - Não atender às especificações constantes no item ‘5’ do Termo de Referência.  

6 - Será desclassificado para o item, o licitante que tiver sua AMOSTRA rejeitada ou deixar 

de apresentá-la no prazo estabelecido, quando solicitado, estando assim, passível às 

sanções previstas em leis vigentes.  

7 - Após análise da amostra, pelo Corpo Técnico da SEME, SEMAS, CAE – Conselho de 

Alimentação Escolar e VISA – Vigilância Sanitária do Município, será emitido relatório com o 

resultado da avaliação dos produtos (Aprovado ou Reprovado) e enviará o mesmo para a 

Equipe de Pregão.  

8 - Caso a análise da amostra dos produtos seja(m) aprovado(s), a empresa sagrar-se-á 

vencedora do item arrematado.  

9 – O resultado da amostragem será comunicado via e-mail para os endereços informados 

pelos licitantes no ato do credenciamento.   
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10 - Por ocasião da entrega da amostra, toda e qualquer intercorrência, correrá por conta da 

Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas 

e previdenciários decorrentes do fornecimento das amostras de alimentos; 

 

XIV – DO PAGAMENTO  

1 - O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Prefeitura de 

Anchieta-ES (PMA) do(s) documento(s) fiscal(is) hábil(eis), bem como os documentos de 

regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, sem emendas ou 

rasuras. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o 

processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após a respectiva apresentação.   

a) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

2 - Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as 

exigências do Edital, com apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente 

atestadas pela Secretaria responsável, as mesmas serão encaminhados para o 

processamento.  

3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância 

impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, sendo 

que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, 

devidamente corrigido;  

4 - O Município de Anchieta-ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas 

obrigações; 

5 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária. 

 

XV – DAS PENALIDADES 

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

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

87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto:  

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de 

Referência, que não gerem prejuízo para o Município de Anchieta; 

b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 

30 (trinta) dias, incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de 
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descumprimento do prazo estipulado para a entrega do(s) produto(s), que será 

calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da 

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

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor 

global da contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em fornecer 

o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;  

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 

com o Município de Anchieta por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa 

em fornecer o(s) produto(s);  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa, por um período de 2 (dois) anos.  

2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após a 

devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de 

recebimento ou por publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada 

irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo 

e o local de entrega das razões de defesa;  

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

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 

110 da Lei nº 8.666/1993;  

6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito 

do Município de Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 

(dois) anos de sua aplicação.  

7 - Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.  

8 - O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata de 

Registro de Preços e/ou quando sofre as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e 

art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 
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XVI – DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

1 - DO REGISTRO DE PREÇOS 

a) A presente licitação será efetuada através do Sistema de Registro de Preços, previsto 

no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, no artigo 11 da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

Decreto Municipal nº 5679/2017. 

b) O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de 

preços visando futuras contratações de serviços ou aquisições de bens. 

c) A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com 

características de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 

fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 

disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

d) O Órgão Gerenciador é o órgão da Administração Pública responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de 

Preços dele decorrente. 

e) O Órgão Participante é o órgão da Administração Pública Municipal Direta, que participa 

dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços. 

f) O Órgão Não Participante é o órgão que não participou dos procedimentos iniciais do 

SRP, não integrando a Ata de Registro de Preços, mas que poderá utilizá-la mediante 

adesão, após anuência do Órgão Gerenciador responsável. 

g) O Compromissário Fornecedor é a pessoa física ou jurídica registrada na ata de registro 

de preços, com o compromisso de fornecer o objeto licitado. 

h) O Compromissário Fornecedor Reserva – pessoa física ou jurídica que aceitou registrar o 

seu preço ao preço do vencedor, respeitada a ordem de classificação das propostas, 

visando o cadastro reserva para eventual convocação. 

i) O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não será superior a doze meses, 

incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

1.1 - DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 

1.1.1 - Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as 

seguintes condições: 

I) Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante 

mais bem classificado durante a fase competitiva; 
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II) Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente á margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993; 

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

Município de Anchieta/ES e ficará disponibilizado, no mínimo, durante a vigência da 

ata de registro de preços; e 

IV) A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada 

nas contratações. 

1.1.2 - O registro a que se refere o item 1.1.1, II, tem por objetivo a formação de cadastro de 

reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas 

hipóteses previstas nos itens 1.3.2 e 1.3.3. 

1.1.3 - Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 1.1.1, II, do edital, 

serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 

competitiva. 

1.1.4 - A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere 

o item 1.1.1, II, será efetuada, na hipótese prevista no item 1.2.4 e quando houver 

necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no item 

1.3.2 e 1.3.3. 

1.1.5 - O anexo que trata o item 1.1.1, II, consiste na ata de realização da sessão pública do 

pregão ou da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame. 

1.1.6 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 

incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

1.2 - DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES 

REGISTRADOS 

1.2.1 - Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será 

convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos 

no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado por mais uma vez, por igual 

período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

administração. 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com


 

      
 

          

           MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

   COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

          
 

 

  

 

 

 

          
 

 

  

 

 

 

  

Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 
CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregão.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

22/73 
 

 

PET Nº  25492/2019 

FLS: __________ 
 
.:  

1.2.2 - É facultado à administração, quando o convocado não aceitar assinar a ata de 

registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado. 

1.2.3 - A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

1.2.4 - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas. 

1.2.5 - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 

interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

1.2.6 - A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 

preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

 

1.3 - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1.3.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do(s) serviço(s) registrado(s), 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao fornecedor, observadas 

as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

1.3.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução 

dos preços tendo como referência os valores praticados pelo mercado;  

I - O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;  

II – A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

1.3.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

da solicitação de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
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II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação.  

III - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a 

revogação da Ata de Registro de Preços. 

1.3.4 - O registro do fornecedor será cancelado quando:  

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável;  

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

IV - Sofrer sansão prevista nos incisos III ou IV do captu do art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993 ou no art. 7º da Lei 10.520, de 2002. 

1.3.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 1.3.4, I, II e IV, será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador assegurado o contraditório e ampla defesa. 

1.3.6 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata de Registro 

de Preços, devidamente comprovados e justificados:  

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor.  

1.4 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU 

ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 

1.4.1 - 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, 

mediante anuência do órgão gerenciador. 

1.4.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador 

da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  

1.4.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o Órgão Gerenciador e órgãos participantes.  

1.4.4 – As aquisições ou contratações adicionais 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 o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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1.4.5 – 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 de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que aderirem. 

1.4.6 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

vigência da ata. 

1.4.7 – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento 

de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

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

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

licitantes a juntada posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido 

apresentados para fins de credenciamento, classificação e habilitação.  

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

complementares. 

3 - É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores da PMA para subsidiar a 

análise técnica de qualquer objeto licitado. 

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

jurídico vigente e nos princípios de Direito Público.  

5- As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de 

Preço, cuja minuta consta do Anexo 8. 

6 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, cuja contagem inicia 

á partir da data de sua assinatura. 

7 - Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal da 

adjudicatária, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, a ser formalizada na 

Sede do Município de Anchieta, sob pena de aplicação de penalidade.  A critério da 

Administração, o prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado, desde que ocorra 

motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por este Município; 
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8 - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na 

esfera civil, penal e administrativa pela prática de atos fraudulentos.  

 

9 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:  

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO 2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

ANEXO 3 – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  

ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO)  

ANEXO 5– DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 

(MODELO)  

ANEXO 6 – DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO)  

ANEXO 7 - APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO) 

ANEXO 8 – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

ANEXO 9 – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

 

Anchieta, 14 de Fevereiro de 2020.  

 

 

 

Jilvan Carvalho dos Santos 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2020 

 

1 – DO ÓRGAO REQUISITANTE    

1.1 - Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Secretaria dos Esportes e da Juventude. 

 

2 - DO OBJETO  

Contratação de empresa para eventual fornecimento de gêneros alimentícios (carnes 

e peixe), com itens exclusivos e cota reservada para ME/EPP.  

2.1 - Na Secretaria de Educação o presente Termo de Referência (TR) tem por objeto a 

compra de carne bovina, suína, peixe e frango para o ano letivo de 2020, com objetivo em 

atender à Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, resolução nº 26 de 17 de junho de 2013.  

2.2 - Na Secretaria de Assistência Social o objeto refere-se ao atendimento o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa – Centro dos Idosos; Centro de 

Referência da Assistência Social – CRAS; Serviço de Acolhimento Institucional Lar 

Renascer e Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS.  

2.3 - Na Secretaria dos Esportes e da Juventude, tem por objeto na alimentação de 

atletas que participam de torneios e campeonatos esportivos que todos os anos 

promovemos. 

2.4 - A execução do objeto será de acordo com as especificações e distribuídos conforme 

consta no Termo de Referência.   

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  

3.1 - A Secretaria Municipal de Educação de Anchieta/ES (SEME/PMA) em atenção à 

Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que atende diariamente em média  6.000 

(seis mil ) alunos da rede municipal de ensino.  

3.2 - A aquisição de gêneros alimentícios se faz necessária para composição do cardápio da 

alimentação escolar da rede municipal de ensino de Anchieta, trata-se de uma compra por 

meio de processo licitatório que atenderá as demandas exigidas no que se refere a 

necessidade de estabelecer um cardápio que contemple os valores nutricionais presentes 

em alimentos dessa natureza.   
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3.3 - Portanto, a Secretaria Municipal de Educação, subsidiadas pela fundamentação 

técnico nutricional da profissional da nutrição desse município acerca da relevância dos 

referidos produtos na reeducação alimentar dos alunos, justifica a necessidade de sua 

aquisição, de modo a garantir uma alimentação com utilização de gêneros que respeitem as 

referências nutricionais, os hábitos alimentares e a cultura alimentar da localidade. Desta 

forma a aquisição desses produtos estabelecerá o cumprimento da legislação do PNAE – 

Programa de Alimentação Escolar.  

3.4 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Uma alimentação de qualidade é um 

instrumento fundamental para a recuperação de hábitos saudáveis e, sobretudo, para a 

promoção da segurança alimentar e nutricional dos indivíduos usuários dos equipamentos 

da SEMAS. Assim sendo, este Termo de Referência apresenta a necessidade de adquirir 

gêneros alimentícios para todos os usuários que participarem dos serviços ofertados dentro 

dos equipamentos existentes. A necessidade dos gêneros alimentícios tem o objetivo de 

garantir uma alimentação, que contribua com o desenvolvimento saudável das crianças, 

adolescentes e idosos, haja vista que não basta a estes estarem livres de patologias para 

serem considerados ou sentir-se saudáveis. Promover uma alimentação saudável é 

trabalhar na busca por um futuro saudável para estes usuários.   

3.5 - Secretaria dos Esportes e da Juventude. Matemos o Programa Esportivo “Anchieta 

Rumo ao Futuro”, que promove várias atividades esportivas e de lazer aos nossos 

munícipes, através alguns Projetos, e um desses é o Projeto “Crescer” que promove 

treinamentos esportivos, nas mais variadas modalidades para os alunos de nossa Rede de 

Ensino Fundamental, de 6 a 17 anos, que no contra-turno escolar participam dos treinos de 

futebol de campo, futsal, futebol de areia, vôlei de quadra, aulas de jiu-jitsu, entre outras 

atividades esportivas e de lazer. Todos os anos promovemos torneios e campeonatos de 

futebol de campo, nas categorias de base entre 8 a 17 anos, com a presenças de atletas de 

nossa cidade, bem como convidados de fora, com a presença de mais de 600 competidores, 

realizamos sediamos também Jogos Escolares, sempre nas categorias masculino e 

feminino.   

 

4 - DA FINALIDADE:  

4.1 - Para a Secretaria Municipal de Educação é garantir o direito à alimentação 

adequada e saudável aos alunos da rede municipal de ensino prevista na lei nº 11.947 de 16 

de junho de 2009 e a resolução nº 26 de 17 de junho de 2013;  
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4.2 - Para a Secretaria Municipal de Assistência Social - Garantir o direito a alimentação 

adequada e saudável às crianças, adolescentes, adultos e idosos, público este em situação 

de insegurança alimentar e nutricional, participantes, acompanhados ou acolhidos nos 

equipamentos da SEMAS; 

4.3 - Secretaria dos Esportes e da Juventude. Por se tratar de crianças e adolescentes 

que participam de competições esportivas.   

 

5 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:  

5.1. Itens da Secretaria de Educação:                         

      

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT 

TOTAL 

QUANT 

MÍNIMA 

CÓDIGO 

 

 

 

 

 

 

 

01 

CARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª)    

PEDAÇOS INTEIROS, FRESCA E MAGRA, SEM GORDURA, 

CONGELADA (ENTRE -10ºc E -25ºc), ASPECTO PRÓPRIO 

NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM 

MANCHAS ESVERDEADAS CHEIRO E SABOR PRÓPRIO 

COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, EM 

EMBALAGENS LACRADAS DE POLIETILENO ATÓXICO 

TRANSPARENTE E À VÁCUO CONTENDO 01 KG , 

PRÓPRIAS PARA CONGELAMENTO, SEM ACÚMULO DE 

LÍQUIDO EM SEU INTERIOR. EMBALAGEM CONSTANDO 

INFORMAÇÕES DA DATA DE ABATE, VALIDADE (NO 

MÍNIMO 6 MESES A CONTAR COM A ENTREGA), PESO, 

FORNECEDOR E ENDEREÇO, TEMPERATURA DE 

ESTOCAGEM. COM SELOS DE INSPENSÃO DE ORIGEM 

ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL 

OU ESTADUAL (SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 

 

 

 

KG 

 

 

 

45.000 

 

 

 

5.000 

 

 

 

49967 

                

    

ITEM 

DESCRIÇÃO UND. QUANT 

TOTAL 

QUANT 

MÍNIMA 

CÓDIGO 

 

 

 

 

 

01 

CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª)    

FRESCA E MAGRA, SEM GORDURA, CONGELADA (ENTRE -

10ºC E -25ºC), ASPECTO PRÓPRIO NÃO AMOLECIDO E NEM 

PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS 

CHEIRO E SABOR PRÓPRIO COM AUSÊNCIA DE 

SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, EM EMBALAGENS 

LACRADAS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE E 

À VÁCUO CONTENDO 01 KG , PRÓPRIAS PARA 

CONGELAMENTO, SEM ACÚMULO DE LÍQUIDO EM SEU 

INTERIOR. EMBALAGEM CONSTANDO INFORMAÇÕES DA 

DATA DE ABATE, VALIDADE (NO MÍNIMO 6 MESES A 

CONTAR COM A ENTREGA), PESO, FORNECEDOR E 

ENDEREÇO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. COM SELOS 

DE INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO 

ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE 

OU EQUIVALENTE). 

 

 

KG 

 

 

50.000 

 

 

5.000 

 

 

49968 
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ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT 

TOTAL 

QUANT 

MÍNIMA 

CÓDIGO 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

CARNE DE FRANGO, PEITO EM CORTE DE FILÉ SEM OSSO 

SEM PELE; SEM TEMPERO; CONGELADA, COM VALIDADE 

MINIMA DE 08 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, 

LIMPA, PROVENIENTES DE AVES SADIAS, ABATIDAS SOB 

INSPENÇÃO VETERINÁRIA, COM ADIÇÃO DE 5% MAXIMO 

DE ÁGUA. SEM TEMPERO, ASPECTOS PROPRIO NÃO 

AMOLECIDO, NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA, SEM 

MANCHAS ESVERDEADA ODOR E SABOR PROPRIO COM 

AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COM 

REGISTRO NO SIF OU NO SIE. EMBALAGEM  DE BANDEJA, 

RESISTENTE, ATÓXICO, ADEQUADO PARA USO EM 

ALIMENTOS. UNIDADE MEDIDA KG, COM SELOS DE 

INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO 

DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU 

EQUIVALENTE). 

 

 

 

KG 

 

 

 

60.000 

 

 

 

5.000 

 

 

 

49966 

   

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT 

TOTAL 

QUANT 

MÍNIMA 

CÓDIGO 

 

 

 

 

 

01 

 

CARNE SUÍNA, 1ª QUALIDADE. PERNIL SUÍNO EM CUBOS 

COM BAIXO TEOR DE GORDURA, CONGELADA, LIMPA, 

ASPECTO: PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA NEM 

PEGAJOSA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU 

PARDACENTAS, ODOR; PRÓPRIO, TIPO DE CORTE: EM 

CUBOS 5CMX5CM EMBALAGEM CONTENDO 1KG DO 

PRODUTO: PLÁSTICA, TRANSPARENTE A VÁCUO E 

ADEQUADA AO PRODUTO, RESISTENTE, CONTENDO 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ETIQUETA DE PESO E 

DATA DA EMBALAGEM E VALIDADE. DEVE TER CONTROLE 

SANITÁRIO PREVISTO EM LEI COMO DE INSPENSÃO DE 

ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO 

FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU EQUIVALENTE).  

 

 

 

KG 

 

 

 

35.000 

 

 

 

3.500 

 

 

 

49969 

  

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT 

TOTAL 

QUANT 

MÍNIMA 

CÓDIGO 

 

 

 

 

01 

 

FILÉ DE PEIXE PÉROA – PEIXE PÉROA EM CORTE DE FILÉ, 

DE ÁGUA SALGADA; SEM PELE; SEM ESPINHO; SEM 

VÍSCERAS E SEM ADIÇÃO DE CORANTE; COM SELO, SIE 

OU SIF OU EQUIVALENTE ACONDICIONADO EM SACOLA 

PLÁSTICO TRANSPARENTE, EM EXTERNA, ASSEPSIA E 

ATÓXICA, DE 1 KG; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM O 

NOME DA EMPRESA, ESPÉCIE DE PESCADO, DATA DE 

VALIDADE, DATA DE ENSACOLAMENTO; VALIDADE MÍNIMA 

DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; DEVE 

ESTAR CONGELADO E TRANSPORTADO EM VEÍCULO COM 

TERMOSTATO. AGRICULTURA FAMILIAR. 

 

 

 

KG 

 

 

 

10.000 

 

 

 

100 

 

 

 

50940 

   

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT 

TOTAL 

QUANT 

MÍNIMA 

CÓDIGO 
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01 

 

 PESCADO; MERLUZA; EM FILE, SEM COURO/PELE; 

CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR 

PROPRIOS; SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS; 

ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, 

ATOXICO, COM SELO DE EMITIDO PELO ÓRGÃO DE 

INSTEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU 

EQUIVALENTE) . 

 

KG 

 

10.000 

 

100 

 

49982 

  

5.2. ITENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL : 

 

Item 

 

Descrição 

Quantidade máxima e mínima por setor 

Unid Lar 

Max/min 

Idoso 

Max/min 

CRAS 

Max/min 

CREAS 

Max/min 

1 LINGUIÇA CALABRESA, DEFUMADA FINA EMBALADA 

A VÁCUO EMBALAGEM DE 01 KG: CLASSIFICAÇÃO/ 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: PROVENIENTE DE 

ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO 

VETERINÁRIA. DURANTE O PROCESSAMENTO, 

DEVERÁ SER MANTIDAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-

SANITÁRIAS ADEQUADAS. NÃO SERÁ PERMITIDO 

PARASITAS, CORPOS ESTRANHOS OU QUALQUER 

OUTRA SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA 

ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. 

CÓDIGO: 49979 

PT 300/100 80/20 80/20 -- 

2 SALSICHA HOT-DOG, PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE 

DE 03 KG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E/OU 

CARNE DE AVES; FRESCA COM CONDIMENTOS 

TRITURADOS E COZIDOS; ACONDICIONADA EM 

SISTEMA CRY-O-VAC PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA 

DE 45 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM 

SELO DO S.I.F. 

CÓDIGO: 7903 

PT 80/20 80/20 80/20 50/20 

3 CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (carne de 1ª) 

FRESCA E MAGRA, SEM GORDURA (NO MÁXIMO 10% 

DE GORDURA), CONGELADA (ENTRE -10ºC E -25ºC), 

ASPECTO PRÓPRIO NÃO AMOLECIDO E NEM 

PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS 

ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO COM 

AUSÊNCIA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, EM 

EMBALAGENS LACRADAS DE POLIETILENO ATÓXICO 

TRANSPARENTE E À VÁCUO CONTENDO 01 KG, 

CÓDIGO: 49968 

KG 1000/500 250/100 250/100 80/20 

4 CARNE DE FRANGO, PEITO EM CORTE DE FILÉ SEM 

OSSO. CÓDIGO: 49966 

Kg  1.000/500 250/100 250/100 80/20 

5 CARNE BOVINA; MUSCULO; PEÇA INTEIRA; 

CONGELADA (ENTRE -10ºC E -25ºC); COM REGISTRO 

NO SIF OU NO SIE. ASPECTO PROPRIO NÃO 

AMOLECIDO E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM 

MANCHAS ESVERDEADAS CHEIRO E SABOR 

PRÓPRIO COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, 

PARASITOS E LARVAS. DURANTE O 

PROCESSAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO A 

APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE 

GORDURAS E CARTILAGENS COM NO MAXIMO 10% 

DE GORDURA). EMBALAGEM DE 01KG EM PLÁSTICO 

TRANSPARENTE A VACUO, FLEXÍVEL, RESISTENTE, 

ATÓXICO, ADEQUADO PARA USO EM ALIMENTOS. 

KG 1.000/500 --- --- --- 
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VALIDADE MINIMA 06 MESES A CONTAR DA 

ENTREGA. CÓDIGO: 7890 

6 CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA COM 

OSSO, SEM TEMPERO; CONGELADO; COM VALIDADE 

MINIMA DE 12 MESES; COM ASPECTO, COR CHEIRO 

E SABOR PROPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; 

ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO; 

COM SELO S.I.F. OU S.I.E. 

CÓDIGO: 49978 

KG 500/200 --- --- --- 

7 CARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO PEDAÇOS 

INTEIROS 

CÓDIGO: 49967 

     

8 CARNE SUÍNA CONGELADA, PERNIL  

CÓDIGO: 49969 

KG 800/200 --- --- --- 

9 FÍGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES    VÍSCERAS 

PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPÉCIE BOVINA, 

SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, 

MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS 

SATISFATÓRIAS, EM BIFES FINOS, APARADOS, 

CONGELADOS, SEPARADOS POR SACOS DE 

POLIETILENO ATÓXICO (BIFE POR BIFE). DEVERÁ 

SOFRER PROCESSO DE CONGELAMENTO RÁPIDO 

EM TEMPERATURA DE 40°C (QUARENTA GRAUS 

CENTIGRADOS NEGATIVOS). CÓDIGO: 49977 

KG 100/50 --- --- --- 

10 LINGUIÇA DE FRANGO  

CÓDIGO: 49975 

KG  200/50 -- -- -- 

11 CARNE BOVINA, CHÃ DE FORA (COXÃO DURO); 

RESFRIADA; COM NO MAXIMO 10% DE SEBO E 

GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR 

PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO 

TRANSPARENTE, ATOXICO; E SUAS CONDICÕES 

DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-

3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97), COM 

SELO S.I.F. OU S.I.E. 

CÓDIGO: 49976 

KG 1.000/500 --- --- --- 

12 PESCADO MERLUZA  

CÓDIGO: 49982 

Kg  100/50 -- -- -- 

 

5.3. ITENS DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE : 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT 

TOTAL 

QUANT 

MÍNIMA 

CÓDIGO 

 

 

 

 

 

 

 

01 

CARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª) 

PEDAÇOS INTEIROS, FRESCA E MAGRA, SEM 

GORDURA ,CONGELADA (ENTRE -10ºC E -25ºC), 

ASPECTO PRÓPRIO NÃO AMOLECIDO E NEM 

PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS 

ESVERDEADAS CHEIRO E SABOR PRÓPRIO COM 

AUSÊNCIA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, 

EM EMBALAGENS LACRADAS DE POLIETILENO 

ATÓXICO TRANSPARENTE E À VÁCUO CONTENDO 

01 KG , PRÓPRIAS PARA CONGELAMENTO, SEM 

ACÚMULO DE LÍQUIDO EM SEU INTERIOR. 

EMBALAGEM CONSTANDO INFORMAÇÕES DA 

 

 

 

KG 

 

 

 

2.000 

 

 

 

300 

 

 

 

49967 
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DATA DE ABATE, VALIDADE (NO MÍNIMO 6 MESES 

A CONTAR COM A ENTREGA), PESO, 

FORNECEDOR E ENDEREÇO, TEMPERATURA DE 

ESTOCAGEM.COM SELOS DE INSPENSÃO DE 

ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO 

DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU 

EQUIVALENTE). 

02 CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª) 

FRESCA E MAGRA, SEM GORDURA CONGELADA (ENTRE -10ºC 
E -25ºC), ASPECTO PRÓPRIO NÃO AMOLECIDO E NEM 
PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS 
CHEIRO E SABOR PRÓPRIO COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES 
PARASITAS E LARVAS, EM EMBALAGENS LACRADAS DE 
POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE E À VÁCUO 
CONTENDO 01 KG , PRÓPRIAS PARA CONGELAMENTO, SEM 
ACÚMULO DE LÍQUIDO EM SEU INTERIOR. EMBALAGEM 
CONSTANDO INFORMAÇÕES DA DATA DE ABATE, VALIDADE 
(NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR COM A ENTREGA), PESO, 
FORNECEDOR E ENDEREÇO, TEMPERATURA DE 
ESTOCAGEM. COM SELOS DE INSPENSÃO DE ORIGEM 
ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU 
ESTADUAL (SIF/SIE OU EQUIVALENTE) 

KG 700 100 49968 

03 CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA COM 

OSSO; SEM TEMPERO; CONGELADO; COM VALIDADE 

MINIMA DE 12 MESES; COM ASPECTO, COR CHEIRO E 

SABOR PROPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; 

ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO; COM 

SELOS DE INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO 

PELO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL 

(SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 

KG 2.000 300 49978 

04 CARNE DE FRANGO, PEITO EM CORTE DE FILÉ SEM OSSO 

SEM PELE; SEM TEMPERO; CONGELADA, COM VALIDADE 

MINIMA DE 08 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, 

LIMPA, PROVENIENTES DE AVES SADIAS, ABATIDAS SOB 

INSPENÇÃO VETERINÁRIA, COM ADIÇÃO DE 5% MAXIMO 

DE ÁGUA. SEM TEMPERO, ASPECTOS PROPRIO NÃO 

AMOLECIDO, NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA, SEM 

MANCHAS ESVERDEADA ODOR E SABOR PROPRIO COM 

AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COM 

REGISTRO NO SIF OU NO SIE. EMBALAGEM DE BANDEJA 

PLÁSTICA , RESISTENTE, ATÓXICO, ADEQUADO PARA 

USO EM ALIMENTOS. UNIDADE MEDIDA KG, COM SELOS 

DE INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO 

ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE 

OU EQUIVALENTE). 

KG 700 100 51004 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA:  

6.1 - A amostra dos alimentos deverá ser entregue no Departamento de Alimentação 

Escolar, Endereço: AV. Rauta, 1453, Bairro Justiça 2, próximo a escola Amarílis 

Fernandes Garcia, Anchieta/ES, telefone (28) 3536-3773, no horário de 08h00min – 

10h00min ás 13h00min – 15h00min, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de 

convocação pelo Pregoeiro.  

6.2 - A licitante classificada em primeiro lugar, deverá apresentar amostra dos produtos 

ofertados, informados no item 5 do Termo de Referência.  
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6.3 - O Fornecedor deverá apresentar:  

6.3.1 – Amostras dos produtos ofertados, sendo para tanto a exigência de 2 (duas) 

amostras contendo no mínimo 100 g (cem gramas) na embalagem original. A amostra 

deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante.  

6.3.2 - Caso o licitante apresente amostra do produto fora das especificações dentro 

de prazo referido no item 6.1, e havendo tempo hábil neste período, poderá apresentar 

nova amostra para análise.  

6.3.3 - Caso a amostra seja reprovada, a proposta de preços será desclassificada 

quanto aos itens em questão e será convocada a autora da segunda melhor proposta 

para apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições daquela, e assim 

sucessivamente.  

6.3.4 - Os licitantes interessados poderão acompanhar as conclusões da análise das 

amostras, devendo informar o interesse na própria sessão de licitação.  

6.3.5 - Dos documentos a serem apresentadas juntamente com as amostras:  

I - Ficha Técnica do fabricante dos produtos, que deverá estar nítidas/legíveis, 

em caso contrário será motivo de desclassificação do produto.  

6.5 - Será rejeitada a amostra que, quando for o caso: 

I - Não corresponder à marca ofertada na proposta;  

II - Apresentar avarias nas embalagens de forma a comprometer a qualidade do 

produto;  

III - Apresentar histórico de ocorrências relativas a problemas de qualidade 

devidamente comprovadas em processos anteriores, no âmbito da Administração 

Municipal;  

IV - Apresentar divergência para menos em relação às especificações constantes no 

Edital;   

V – Não atender às especificações constantes no item ‘5’ do Termo de Referência.  

6.6 - Será desclassificado para o item, o licitante que tiver sua AMOSTRA rejeitada ou 

deixar de apresentá-la no prazo estabelecido, quando solicitado, estando assim, passível às 

sanções previstas em leis vigentes.  

6.7 - Após análise da amostra, pelo Corpo Técnico da SEME, SEMAS, CAE – Conselho de 

Alimentação Escolar e VISA – Vigilância Sanitária do Município, será emitido relatório com o 

resultado da avaliação dos produtos (Aprovado ou Reprovado) e enviará o mesmo para a 

Equipe de Pregão.  
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6.8 - Caso a análise da amostra dos produtos seja(m) aprovado(s), a empresa sagrar-se-á 

vencedora do item arrematado.  

6.9 – O resultado da amostragem será comunicado via e-mail para os endereços informados 

pelos licitantes no ato do credenciamento.   

6.10 - Por ocasião da entrega da amostra, toda e qualquer intercorrência, correrá por conta 

da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento das amostras de alimentos;  

 

7 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

7.1 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: Comprovação de que o licitante forneceu o 

serviço/objeto de natureza compatível ao objeto desta licitação. A comprovação será feita 

por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica fornecido 

por Órgãos da Administração Pública ou Entidade Privada, devidamente assinado, 

carimbado e em papel timbrado da empresa/ou com o carimbo ou órgão tomador do serviço.  

7.2 - Para fins de recebimento do produto, a licitante vencedora do certame deverá 

apresentar a seguinte documentação:  

7.2.1 - Alvará De Licença Sanitária para funcionamento, expedido pelo Serviço de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual ou Municipal da sede da licitante;  

7.2.2 -  Alvará de Licença Sanitária do veículo (carro refrigerado) que transportará o 

produto até o depósito de alimentação escolar;   

7.2.3 -  Certificado de inspeção Sanitária órgão de inspeção Federal ou Estadual 

(SIF/SIE ou equivalente), sendo o SIE do estado do Espirito Santo.    

 

8 - DO FORNECIMENTO DO PRODUTO:  

8.1 - A entrega dos produtos da Secretaria de Educação, deverá ser efetuada no 

Departamento de Alimentação Escolar, Endereço: AV. Rauta, 1453. Bairro Justiça 2, 

próximo a escola Amarílis Fernandes Garcia. Anchieta/ES, telefone (28) 3536 3773, no 

horário de 08h00min – 10h00min ás 13h00min – 15h00min quando a ordem de 

fornecimento interna por emitida pela mesma, em dias úteis, de acordo com Autorização 

de Fornecimento – AF, emitida pelo setor competente, não sendo aceito atraso na entrega, 

bem como a substituição de produtos por marca inferior a definida em proposta;   

8.2 - Para a Secretaria de Assistência Social os produtos deverão ser entregues no 

Almoxarifado da SEMAS, localizado na Rua Vitória, Bairro Vila Samarco, Anchieta – 

ES, tel. (28) 3536 3772, no horário das 08h30min às 16h00min (horário local (horário 
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local), em dias úteis, de acordo com Autorização de Fornecimento – AF, emitida pelo Setor 

competente, não sendo aceito atraso na entrega, bem como a substituição de produtos por 

marca inferior a definida em proposta;   

8.3 - Para a Secretaria dos Esportes e da Juventude, os produtos deverão ser 

entregues no Almoxarifado da Secretaria de Esportes, localizada na Vila Olímpica 

“Adelia Marchezi Petri”, sito a Av. Mal. Floriamo Peixoto, s/n, Bairro Alvorada, 

Anchieta/ES, tel. (28) 3536 3292, no horário das 08h30min às 16h00min (horário), em 

dias úteis, de acordo com Autorização de Fornecimento – AF, emitida pelo Setor 

competente, não sendo aceito atraso na entrega, bem como a substituição de produtos por 

marca inferior a definida em proposta, devendo estar dentro do prazo de validade, contados 

a partir da data da entrega do produto.   

8.4 - As solicitações em ambas as secretarias ocorrerá de FORMA PARCIAL, após a 

emissão da AF.  

8.5 - O prazo de entrega do objeto que será licitado, será no máximo 5 dias a contar do 

recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelas Secretarias requisitantes.  

8.6 – O veículo de entrega dos alimentos deverá atender as exigências da ANVISA, 

conforme a Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004.   

8.7 -Todos os produtos deverão apresentar uma validade mínima de acordo com a 

descrição dos produtos em anexo. Não será aceito produto com embalagem danificada, 

data de validade vencida ou fora das especificações técnicas e normas vigentes.  

8.8 - No momento da entrega dos alimentos, um profissional da empresa deverá aguardar a 

conferência feita por um funcionário da PMA responsável pelo recebimento.  

8.9 - Os entregadores, veículo de transporte, carrinhos e/ou caixas utilizadas no transporte 

deverão observar e seguir todas as normas de higiene pertinentes, sob pena de não 

recebimento dos produtos.  

8.10 - A entrega dos produtos deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente 

aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital, não 

sendo permitido por este município o recebimento de nota fiscal posterior ao da entrega dos 

produtos.  

8.11 - Havendo entrega de itens em desacordo com as especificações do Edital caberá ao 

profissional responsável pelo recebimento, efetuar sua devolução ao respectivo fornecedor, 

sem prejuízo da instrução de contrato visando a penalização do fornecedor.  
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8.12 - Em caso de devolução do produto por não estar em conformidade com as exigências 

do edital, o contratado deverá encaminhar novos produtos em no máximo 72 horas contados 

a partir da devolução.  

8.13 – Para fins de recebimento do produto, a licitante vencedora do certame deverá 

apresentar a seguinte documentação:  

8.13.1 - Alvará De Licença Sanitária para funcionamento, expedido pelo Serviço de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual ou Municipal da sede da licitante;  

8.13.2 -  Alvará de Licença Sanitária do veículo (carro refrigerado) que transportará 

o produto até o depósito de alimentação escolar;   

8.13.3 -  Certificado de inspeção Sanitária órgão de inspeção Federal ou Estadual 

(SIF/SIE ou equivalente), sendo o SIE do estado do Espirito Santo.  

 

9 - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO:  

9.1 – A execução dos atos decorrentes da Licitação e respectiva Ata de Registro de Preços 

com fornecimento será acompanhada e fiscalizada pelos servidores Daniela Araújo Lino 

pela Secretaria de Educação, Jordan Brito de Aguiar pela Secretaria de Assistência 

Social e Paulo Mateus da Costa Zetum – Assistente Administrativo, pela Secretaria de 

Esportes.  

9.2 - A fiscalização da Ata de Registro de Preços não exclui a responsabilidade da empresa, 

mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades, inclusive resultante de imperfeições 

técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.  

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:   

10.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:  

10.1.1 - Fornecer os produtos, obrigatoriamente de acordo com as especificações 

descritas no Termo de Referência, bem como no prazo e qualidade estabelecidos pela 

Contratante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se 

constatar, quando do recebimento pela PMA/ES, estarem em desacordo com as 

referidas especificações;  

10.1.2 - Dar ciência à Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer 

anormalidade existente no fornecimento do produto, mesmo que não sejam de sua 

competência;  
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10.1.3 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente;  

10.1.4 - A atuação ou omissão de funcionários da Contratante na fiscalização em nada 

restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que 

concerne à execução deste Contrato;  

10.1.5 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos causados em decorrência do não atendimento das exigências deste 

Contrato, ainda que causados pelos empregados da Contratada ou seus prepostos;  

10.1.6 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e 

qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta deste Contrato, 

isentando a Contratante de qualquer responsabilidade;  

10.1.7 - Manter durante a vigência da Ata todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação da qual se originou a presente contratação;  

10.1.8 - Não transferir a outrem a execução do objeto, sem prévia e expressa 

anuência da Contratante;  

10.1.9 - Instruir seus funcionários a manterem sigilo a respeito das informações e 

quaisquer outros assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura 

cheguem ao seu conhecimento por força da execução deste Contrato;  

10.1.10 - A CONTRATADA responderá por perdas e danos que, porventura, venha 

sofrer o CONTRATANTE e/ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento do Contrato pelo CONTRATANTE;  

 10.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

10.2.1 - Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a Contratada entregar fora das 

especificações contidas nos itens deste Termo;  

10.2.2 - Designar representante com competência legal para proceder ao 

acompanhamento e à fiscalização do objeto deste contrato;  

10.2.3 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade ou defeito encontrado no 

cumprimento do Contrato;  

10.2.4 - Pagar a importância correspondente ao serviço contratado no prazo pactuado, 

mediante as notas fiscais/faturas devidamente atestadas.  
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10.2.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato conforme previsão do art. 67 

da Lei nº 8.666/93;  

10.2.6 - Representar o CONTRATANTE em reuniões com a CONTRATADA, ou 

terceiros diretamente ligados ao fornecimento do objeto;  

10.2.7 - Designar um servidor que será o Fiscal do Contrato e fará o acompanhamento 

e a verificação da conformidade do fornecimento do produto e da alocação dos 

recursos necessários de forma a assegurar o perfeito e fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, podendo, em nome do Município, adotar as medidas necessárias para tal 

finalidade. 

11 - DAS PENALIDADES:  

11.1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no 

edital, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos 

artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto:  

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de 

Referência, que não gerem prejuízo para o Município de Anchieta; 

b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 

30 (trinta) dias, incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de 

descumprimento do prazo estipulado para a entrega do(s) produto(s), que será 

calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da 

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

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor 

global da contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em fornecer 

o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;  

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 

com o Município de Anchieta por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa 

em fornecer o(s) produto(s);  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa, por um período de 2 (dois) anos.  

11.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

11.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após 

a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  
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11.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de 

recebimento ou por publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada 

irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo 

e o local de entrega das razões de defesa;  

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

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 

110 da Lei nº 8.666/1993;  

11.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao 

Prefeito do Município de Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  

11.7 - Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.  

11.8 - O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata 

de Registro de Preços e/ou quando sofre as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 

e art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

12 - DO PAGAMENTO 

12.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Prefeitura de 

Anchieta-ES (PMA) do(s) documento(s) fiscal(is) hábil(eis), bem como os documentos de 

regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, sem emendas ou 

rasuras. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o 

processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após a respectiva apresentação.   

a) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

12.2 - Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com 

as exigências do Edital, com apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, 

devidamente atestadas pela Secretaria responsável, as mesmas serão encaminhados para 

o processamento.  

12.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra 

circunstância impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para 

correção, sendo que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o 

prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento 

fiscal, devidamente corrigido;  
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12.4 - O Município de Anchieta-ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de 

suas obrigações; 

12.5 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária. 

  

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    

Secretaria  Classificação  
Funcional  

Natureza de  
Despesa  

Fonte de  
Recurso  

Secretaria Municipal de Assistência  
Social  

02.08.082410142.060 
(Idosos) 

0208.082430152.061 
(Lar Renascer) 

0208.082440142.055 
(CRAS) 

0208.082440152.062 
(CREAS) 

3.3.90.30.07 
1.001.0000000 
1.311.0000000 
1.390.0000000 

Secretaria Municipal de Educação  12.306.012.2.033  3.3.90.30.07 
1.001.0000000 
1.122.0000000 

Secretaria Municipal de Esporte e da  
Juventude  

27.812.028.2.110  3.3.90.30.07 1.001.0000000 

  

14 - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

14.1 - O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, 

estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;  

14.2 - Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que 

a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, tenha como cumprir os prazos e condições 

estabelecidos neste Termo de Referência e ainda, tenha sido aprovada na amostra que 

será atestado através do relatório emitido pela Secretaria Requisitante.  

14.3 – Na proposta de preço, devem estar incluídos todos os custos, tributos de qualquer 

natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o(s) objeto(s) da 

contratação;  

14.4 - A proposta de preço apresentada deve ter validade não inferior a 60(sessenta) dias.  

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
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15.1- Serão motivo de desclassificação as propostas apresentadas sem a MARCA dos 

produtos ofertados;  

 

ANEXO 2 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 

 

 

LOTE 001 – COTA PRINCIPAL 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

CARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª) 

 
PEDAÇOS INTEIROS, FRESCA E MAGRA, SEM GORDURA 
,CONGELADA (ENTRE -10ºC E -25ºC), ASPECTO PRÓPRIO NÃO 
AMOLECIDO E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS CHEIRO E SABOR PRÓPRIO COM AUSÊNCIA DE 
SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, EM EMBALAGENS LACRADAS 
DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE E À VÁCUO CONTENDO 
01 KG , PRÓPRIAS PARA CONGELAMENTO, SEM ACÚMULO DE 
LÍQUIDO EM SEU INTERIOR. EMBALAGEM CONSTANDO 
INFORMAÇÕES DA DATA DE ABATE, VALIDADE (NO MÍNIMO 6 
MESES A CONTAR COM A ENTREGA), PESO, FORNECEDOR E 
ENDEREÇO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM.COM SELOS DE 
INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 

KG 4.050 36.000  31,01 1.116.360,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 1.116.360,00 ( um milhão, cento e dezesseis mil, trezentos e sessenta reais) 

LOTE 002 – COTA RESERVADA ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

CARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO (CARNE 1ª) 

 
PEDAÇOS INTEIROS, FRESCA E MAGRA, SEM GORDURA 
,CONGELADA (ENTRE -10ºC E -25ºC), ASPECTO PRÓPRIO NÃO 
AMOLECIDO E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS CHEIRO E SABOR PRÓPRIO COM AUSÊNCIA DE 
SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, EM EMBALAGENS LACRADAS 
DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE E À VÁCUO CONTENDO 
01 KG , PRÓPRIAS PARA CONGELAMENTO, SEM ACÚMULO DE 
LÍQUIDO EM SEU INTERIOR. EMBALAGEM CONSTANDO 
INFORMAÇÕES DA DATA DE ABATE, VALIDADE (NO MÍNIMO 6 
MESES A CONTAR COM A ENTREGA), PESO, FORNECEDOR E 
ENDEREÇO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM.COM SELOS DE 
INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 

KG 1.350 12.000  31,01 372.120,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 372.120,00 ( trezentos e setenta e dois mil e cento e vinte 
reais). 

LOTE 003 - COTA PRINCIPAL 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª) 

 
FRESCA E MAGRA, SEM GORDURA CONGELADA (ENTRE -10ºC E -
25ºC), ASPECTO PRÓPRIO NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSA, 
COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIO COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, 
EM EMBALAGENS LACRADAS DE POLIETILENO ATÓXICO 
TRANSPARENTE E À VÁCUO CONTENDO 01 KG , PRÓPRIAS PARA 
CONGELAMENTO, SEM ACÚMULO DE LÍQUIDO EM SEU INTERIOR. 
EMBALAGEM CONSTANDO INFORMAÇÕES DA DATA DE ABATE, 
VALIDADE (NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR COM A ENTREGA), 
PESO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, TEMPERATURA DE 

KG 4.365 39.209  31,01 1.215.871,09 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com


 

      
 

          

           MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

   COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

          
 

 

  

 

 

 

          
 

 

  

 

 

 

  

Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 
CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregão.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

42/73 
 

 

PET Nº  25492/2019 

FLS: __________ 
 
.:  

ESTOCAGEM. COM SELOS DE INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL 
EMITIDO PELO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL 
(SIF/SIE OU EQUIVALENTE) 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 1.215.871,09 ( um milhão, duzentos e quinze mil, oitocentos e setenta e um 
reais e nove centavos). 

LOTE 004 – COTA RESERVADA ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO (CARNE DE 1ª) 

 
FRESCA E MAGRA, SEM GORDURA CONGELADA (ENTRE -10ºC E -
25ºC), ASPECTO PRÓPRIO NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSA, 
COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIO COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, 
EM EMBALAGENS LACRADAS DE POLIETILENO ATÓXICO 
TRANSPARENTE E À VÁCUO CONTENDO 01 KG , PRÓPRIAS PARA 
CONGELAMENTO, SEM ACÚMULO DE LÍQUIDO EM SEU INTERIOR. 
EMBALAGEM CONSTANDO INFORMAÇÕES DA DATA DE ABATE, 
VALIDADE (NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR COM A ENTREGA), 
PESO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, TEMPERATURA DE 
ESTOCAGEM. COM SELOS DE INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL 
EMITIDO PELO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL 
(SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 

KG 1.455 13.071  31,01 405.331,71 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 405.331,71 ( quatrocentos e cinco mil trezentos e trinta e um reais e 
setenta e um centavos). 

 

LOTE 005 - COTA PRINCIPAL 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

CARNE SUÍNA, 1ª QUALIDADE. PERNIL SUÍNO EM CUBOS COM 
BAIXO TEOR DE GORDURA, 

CONGELADA, LIMPA, ASPECTO: PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO 
AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU 
PARDACENTAS, ODOR; PRÓPRIO, TIPO DE CORTE: EM CUBOS 
5CMX5CM EMBALAGEM CONTENDO 1KG DO PRODUTO: PLÁSTICA, 
TRANSPARENTE A VÁCUO E ADEQUADA AO PRODUTO, 
RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
ETIQUETA DE PESO E DATA DA EMBALAGEM E VALIDADE. DEVE 
TER CONTROLE SANITÁRIO PREVISTO EM LEI COMO DE 
INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 
O PRODUTO DEVE TER VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A 
CONTAR A DATA DE ENTREGA. 

KG 2.775 26.850  16,01 429.868,50 

ALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 429.868,50 ( quatrocentos e vinte e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais 
e cinquenta centavos) 

LOTE 006 - COTA RESERVADA ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

CARNE SUÍNA, 1ª QUALIDADE. PERNIL SUÍNO EM CUBOS COM 
BAIXO TEOR DE GORDURA, 

CONGELADA, LIMPA, ASPECTO: PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO 
AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU 
PARDACENTAS, ODOR; PRÓPRIO, TIPO DE CORTE: EM CUBOS 
5CMX5CM EMBALAGEM CONTENDO 1KG DO PRODUTO: PLÁSTICA, 
TRANSPARENTE A VÁCUO E ADEQUADA AO PRODUTO, 
RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
ETIQUETA DE PESO E DATA DA EMBALAGEM E VALIDADE. DEVE 
TER CONTROLE SANITÁRIO PREVISTO EM LEI COMO DE 
INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 
O PRODUTO DEVE TER VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A 
CONTAR A DATA DE ENTREGA. 

KG 925 8.950  16,01 143.289,50 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 143.289,50 ( cento e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e 
cinquenta centavos). 

LOTE 007 - COTA PRINCIPAL 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 
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FILÉ DE PEIXE PEROA 
Peixe Péroa em corte de Filé, de água salgada; sem pele; sem 
espinho; sem vísceras e sem adição de corante; com selo, SIE OU SIF 
OU EQUIVALENTE acondicionado em sacola plástico transparente, 
em externa, assepsia e atóxica, de 1 kg; devidamente identificado com 
o nome da empresa, espécie de pescado, data de validade, data de 
ensacolamento; validade mínima de 06 meses a contar da data de 
entrega; deve estar congelado e transportado em veículo com 
termostato. 

PCT 75 7.500  20,98 157.350,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 157.350,00 ( cento e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais). 

LOTE 008 - COTA RESERVADA ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

FILÉ DE PEIXE PEROA 
Peixe Péroa em corte de Filé, de água salgada; sem pele; sem 
espinho; sem vísceras e sem adição de corante; com selo, SIE OU SIF 
OU EQUIVALENTE acondicionado em sacola plástico transparente, 
em externa, assepsia e atóxica, de 1 kg; devidamente identificado com 
o nome da empresa, espécie de pescado, data de validade, data de 
ensacolamento; validade mínima de 06 meses a contar da data de 
entrega; deve estar congelado e transportado em veículo com 
termostato. 

PCT 25 2.500  20,98 52.450,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 52.450,00 ( cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta  
reais) 

LOTE 009 - COTA PRINCIPAL 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

PESCADO; MERLUZA; EM FILE 
Sem couro/pele; congelado, limpo, com cor, cheiro e sabor proprios; sem 
manchas esverdeadas e parasitas; acondicionado em saco plastico 
transparente, atoxico, com selo de inspeção EMITIDO PELO ÓRGÃO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 
O PRODUTO DEVE TER VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A 
CONTAR A DATA DE ENTREGA. 

KG 112 7.575  28,51 215.963,25 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 215.963,25 ( duzentos e quinze mil novecentos e sessenta e três reais e 
vinte e cinco centavos) 

 

LOTE 010 - COTA RESERVADA ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

PESCADO; MERLUZA; EM FILE 
Sem couro/pele; congelado, limpo, com cor, cheiro e sabor proprios; sem 
manchas esverdeadas e parasitas; acondicionado em saco plastico 
transparente, atoxico, com selo de inspeção EMITIDO PELO ÓRGÃO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 
O PRODUTO DEVE TER VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A 
CONTAR A DATA DE ENTREGA. 

KG 38 2.525  28,51 71.987,75 

 VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 71.987,75 ( setenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e 
cinco centavos). 

LOTE 011 – COTA PRINCIPAL 

Especificação Unidade QTD 

Min 

QTD 

Max 

Marca Unitário Valor Total 

CARNE DE FRANGO, PEITO EM CORTE DE FILÉ SEM OSSO SEM 
PELE; 
SEM TEMPERO; CONGELADA, COM VALIDADE MINIMA DE 08 
MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, LIMPA, PROVENIENTES 
DE AVES SADIAS, ABATIDAS SOB INSPENÇÃO VETERINÁRIA, COM 
ADIÇÃO DE 5% MAXIMO DE ÁGUA. SEM TEMPERO, ASPECTOS 
PROPRIO NÃO AMOLECIDO, NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA, SEM 
MANCHAS ESVERDEADA ODOR E SABOR PROPRIO COM AUSÊNCIA 
DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COM REGISTRO NO SIF OU 
NO SIE. EMBALAGEM DE BANDEJA PLÁSTICA , RESISTENTE, 
ATÓXICO, ADEQUADO PARA USO EM ALIMENTOS. UNIDADE 
MEDIDA KG, COM SELOS DE INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL 
EMITIDO PELO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL 
(SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 

KG 4.365 46.709  15,74 735.199,66 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 735.199,66 ( setecentos e trinta e cinco mil cento e noventa e nove reais e 
sessenta e seis centavos). 
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LOTE 012 - COTA RESERVADA ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

CARNE DE FRANGO, PEITO EM CORTE DE FILÉ SEM OSSO SEM 
PELE; 
SEM TEMPERO; CONGELADA, COM VALIDADE MINIMA DE 08 
MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, LIMPA, PROVENIENTES 
DE AVES SADIAS, ABATIDAS SOB INSPENÇÃO VETERINÁRIA, COM 
ADIÇÃO DE 5% MAXIMO DE ÁGUA. SEM TEMPERO, ASPECTOS 
PROPRIO NÃO AMOLECIDO, NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA, SEM 
MANCHAS ESVERDEADA ODOR E SABOR PROPRIO COM AUSÊNCIA 
DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COM REGISTRO NO SIF OU 
NO SIE. EMBALAGEM DE BANDEJA PLÁSTICA , RESISTENTE, 
ATÓXICO, ADEQUADO PARA USO EM ALIMENTOS. UNIDADE 
MEDIDA KG, COM SELOS DE INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL 
EMITIDO PELO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL 
(SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 

KG 1.455 15.571  15,74 245.087,54 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 245.087,54 ( duzentos e quarenta e cinco mil oitenta e sete reais e 
cinquenta e quatro centavos). 

LOTE 013 – EXCLUSIVO ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA COM OSSO; 
Sem tempero; congelado; com validade minima de 12 meses; com 
aspecto, cor cheiro e sabor proprios; sem manchas e parasitas; 
acondicionado em saco plástico atóxico; COM SELOS DE INSPENSÃO 
DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL 
OU ESTADUAL (SIF/SIE OU EQUIVALENTE). 

KG 500 2.500  9,97 24.925,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 24.925,00 ( vinte e quatro mil novecentos e vinte e cinco 
reais). 

LOTE 014 - EXCLUSIVO ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

SALSICHA HOT-DOG, PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE DE 03 KG, 
SALSICHA HOT-DOG, PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE DE 03 KG, 
COMPOSTA DE CARNE BOVINA E/OU CARNE DE AVES; FRESCA 
COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS; ACONDICIONADA 
EM SISTEMA CRY-O-VAC PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 45 
DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA,COM SELO DO S.I.F. 
COM SELOS DE INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO 
ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU 
EQUIVALENTE). 

PCT 80 290  29,64 8.595,60 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 8.595,60 ( oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) 
 

LOTE 015 - EXCLUSIVO ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

LINGUIÇA CALABRESA, DEFUMADA FINA EMBALADA A VÁCUO 
EMBALAGEM DE 01 KG: 

Classificação/ Características Gerais: Proveniente de animais 
sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o 
processamento, deverá ser mantidas condições higiênico-
sanitárias adequadas. Não será permitido parasitas, corpos 
estranhos ou qualquer outra substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração. COM SELOS DE 
INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO ÓRGÃO DE 
INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU 
EQUIVALENTE). Código 

KG 140 460  17,58 8.086,80 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 8.086,80 ( oito mil oitenta e seis reais e oitenta centavos) 

LOTE 016 - EXCLUSIVO ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 
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CARNE BOVINA MUSCULO PEÇA INTEIRA CONGELADA 

 
CARNE BOVINA; MUSCULO; PEÇA INTEIRA; CONGELADA, 
CONGELADA, (ENTRE -10ºC E -25ºC); COM REGISTRO NO SIF OU NO 
SIE. ASPECTO PROPRIO NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSA, COR 
PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS CHEIRO E SABOR 
PROPRIO COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. 
DURANTE O PROCESSAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO A 
APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURAS E 
CARTILAGENS COM NO MAXIMO 10% DE GORDURA. EMBALAGEM DE 
1KG EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A VACUO, FLEXÍVEL, 
RESISTENTE, ATÓXICO, ADEQUADO PARA USO EM ALIMENTOS. 
VALIDADE MINIMA 06 MESES A CONTAR DA ENTREGA. 
COM SELOS DE INSPENSÃO DE ORIGEM ANIMAL EMITIDO PELO 
ÓRGÃO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL (SIF/SIE OU 
EQUIVALENTE). 

KG 500 1.000  24,65 24.650,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 24.650,00 ( vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta reais) 

LOTE 017 - EXCLUSIVO ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

FÍGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES; 
Vísceras proveniente de animais da espécie bovina, sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, 
em bifes finos, aparados, congelados, separados por sacos de polietileno 
atóxico (bife por bife). Deverá sofrer processo de congelamento rápido em 
temperatura de 40°C (quarenta graus centigrados negativos). Deverá ser 
transportado em condições que preservem tanto as características do 
alimento congelado, como a qualidade do mesmo. Durante o 
processamento deverá ser realizada a aparagem. Deverá apresentar-se 
livre de parasitas, sujidades e larvas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. O 
produto deverá apresentar: aspecto próprio da espécie, não amolecido 
nem pegajoso, cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas. Odor próprio. Deverá apresentar PH ácido e reação de gás 
sulfídrico negativa. Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Deve ter 
controle sanitário previsto em lei como de inspensão de origem animal 
emitido pelo órgão de inspeção federal ou estadual (sif/sie ou 
equivalente). O PRODUTO DEVE TER VALIDADE MINIMA DE 10 
MESES A CONTAR A DATA DE ENTREGA. 

KG 50 100  13,81 1.381,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 1.381,00 ( um mil trezentos e oitenta e um reais) 

LOTE 018 - EXCLUSIVO ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

LINGÜIÇA DE FRANGO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM 
PIMENTA, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 01 KG, com prazo de 

validade mínima de 06 meses. Deve ter controle sanitário previsto em 
lei como de inspensão de origem animal emitido pelo órgão de 
inspeção federal ou estadual (sif/sie ou equivalente). 

KG 50 200  17,68 3.536,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 3.536,00 ( três mil quinhentos e trinta e seis reais) 

LOTE 019 - EXCLUSIVO ME/EPP 

Especificação Unidade QTD 
Min 

QTD 
Max 

Marca Unitário Valor Total 

CARNE BOVINA, CHÃ DE FORA (COXÃO DURO); 
Resfriada; com no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor proprio; embalada em saco plástico transparente, atoxico; e 
suas condicões deverão estar de acordo com a nta-3(decreto 12486 de 
20/10/78) e (ma.2244/97), com selo s.i.f. ou sie ou equivalente O 
PRODUTO DEVE TER VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR A 
DATA DE ENTREGA. 

KG 500 1.000  31,47 31.470,00 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 31.470,00 ( trinta e um mil, quatrocentos e setenta reais). 
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ANEXO 03 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 

 

 

 

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui 

como representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de 

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

licitação acima referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, 

formular proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e 

propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame.  

 

 

Anchieta, ____ de ________________ de 2020. 

 

 

 ____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

Empresa:  _______________________  

CNPJ nº ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

representação da empresa.  

 

Obs.: O Termo de credenciamento pode ser dispensado quando a empresa estiver 

representada na Sessão Pública por um de seus sócios. 
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ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 006/2020 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

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

_____________________, portador(a) do documento de identidade nº _______________, 

inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) ou equiparada, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está 

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

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)  

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

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

estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também 

sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.  

 

Anchieta , ____ de ________________ de 2020.  

 

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

 

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________ 

 

 

 

 

 

Obs: O mesmo só terá validade juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial 

ou Certidão de Enquadramento. 
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ANEXO 05 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 

 

 

 

 

 

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

______________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 

10.520/2002, sob pena de responsabilização nos termos da lei.  

 

 

Anchieta, ____ de ________________ de 2020. 

  

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

 

Empresa: _______________________  

CNPJ nº ________________________ 
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ANEXO 06 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 

 

 

 

 

A empresa ______________, estabelecida à __________ (Endereço Completo), 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as 

penalidades cabíveis que: 

 

1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como, 

para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que não empregamos 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos de idade. 

 

2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão em referência. 

 

 

3º) Inexiste débito perante o Município de Anchieta – ES. 

 

4º) Inexiste fatos que venham declarar inidônea pela Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de 

contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, inclusive com a 

Administração Pública do Município de Anchieta. 

 

 

(Assinatura, Identificação do representante legal da 

empresa e da empresa)  
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ANEXO 07 

APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO) 

PREGAO PRESENCIAL 006/2020 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

e-mail: 

 

A apresentação de índices contábeis deverá estar assinada por profissional contábil 

devidamente registrado no conselho regional de contabilidade 

 

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL  

 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante* 

 

2) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL  

 

ISG =        Ativo Total  

       Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

3) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

 

LC =         Ativo Circulante .  

               Passivo Circulante 

 

 

Anchieta , ______ de __________________ 2020 

 

 

__________________________________ 

 

Nome do representante legal da empresa 

 

__________________________________ 

 

Nome do profissional contábil – n° do CRC 

 

* Equivalente ao Exígivel a Longo Prazo – ELP (art. 180 da Lei Federal n° 6.404/76, com a 

redação dada pela Lei Federal n° 11.941/2009) 
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ANEXO 08 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ______/2020 

 

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa à Rodovia do Sol, nº 1620, Km 21,5 – Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, 

inscrito no CNPJ sob o nº 27.142.694/0001-58, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, 

Sr. FABRÍCIO PETRI, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, de outro 

lado, a empresa _____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

_____, com sede na Rua _____, nº __, bairro, Cidade/UF, CEP nº _____, neste ato 

representado legalmente pelo Sr. _____________, RG nº _____ (Órgão Expedidor), CPF nº 

_____, denominado FORNECEDOR, resolvem firmar esta Ata de Registro de Preços, 

considerando o julgamento do Procedimento de Licitação SRP 006/2020, Processo nº 

25492/2019, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 

5.679/2017, em conformidade com as previsões a seguir: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - Constitui objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E PEIXE), COM 

ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA PARA ME/EPP, conforme especificações, 

valores e quantidades detalhadas no ANEXO 1. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO  

 

2.1 - O preço registrado, as especificações e as quantidades constam no ANEXO 1 desta 

Ata;  

2.2 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do serviço, como transporte, 

mão de obra, encargos sociais, seguros, impostos e taxas necessárias à perfeita conclusão 

do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre o 

mesmo;  

2.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se o Município de Anchieta, a realização de licitação 

específica para a contratação pretendida ou promoção de contratação direta;  
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2.4 – O Município de Anchieta deverá justificar o motivo da não utilização do registro de 

preços e será assegurada ao beneficiário do registro preferência para contratação em 

igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA 

 

3.1 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, cuja contagem 

inicia á partir da data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DO PRODUTO 

 

4.1 - A entrega dos produtos da Secretaria de Educação, deverá ser efetuada no 

Departamento de Alimentação Escolar, Endereço: AV. Rauta, 1453. Bairro Justiça 2, 

próximo a escola Amarílis Fernandes Garcia. Anchieta/ES, telefone (28) 3536 3773, no 

horário de 08h00min – 10h00min ás 13h00min – 15h00min quando a ordem de 

fornecimento interna por emitida pela mesma, em dias úteis, de acordo com Autorização 

de Fornecimento – AF, emitida pelo setor competente, não sendo aceito atraso na entrega, 

bem como a substituição de produtos por marca inferior a definida em proposta;   

4.2 - Para a Secretaria de Assistência Social os produtos deverão ser entregues no 

Almoxarifado da SEMAS, localizado na Rua Vitória, Bairro Vila Samarco, Anchieta – 

ES, tel. (28) 3536 3772, no horário das 08h30min às 16h00min (horário local (horário 

local), em dias úteis, de acordo com Autorização de Fornecimento – AF, emitida pelo Setor 

competente, não sendo aceito atraso na entrega, bem como a substituição de produtos por 

marca inferior a definida em proposta;   

4.3 - Para a Secretaria dos Esportes e da Juventude, os produtos deverão ser 

entregues no Almoxarifado da Secretaria de Esportes, localizada na Vila Olímpica 

“Adelia Marchezi Petri”, sito a Av. Mal. Floriamo Peixoto, s/n, Bairro Alvorada, 

Anchieta/ES, tel. (28) 3536 3292, no horário das 08h30min às 16h00min (horário), em 

dias úteis, de acordo com Autorização de Fornecimento – AF, emitida pelo Setor 

competente, não sendo aceito atraso na entrega, bem como a substituição de produtos por 

marca inferior a definida em proposta, devendo estar dentro do prazo de validade, contados 

a partir da data da entrega do produto.   

4.4 - As solicitações em ambas as secretarias ocorrerá de FORMA PARCIAL, após a 

emissão da AF.  
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4.5 - O prazo de entrega do objeto que será licitado, será no máximo 5 dias a contar do 

recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelas Secretarias requisitantes.  

4.6 – O veículo de entrega dos alimentos deverá atender as exigências da ANVISA, 

conforme a Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004.   

4.7 -Todos os produtos deverão apresentar uma validade mínima de acordo com a 

descrição dos produtos em anexo. Não será aceito produto com embalagem danificada, 

data de validade vencida ou fora das especificações técnicas e normas vigentes.  

4.8 - No momento da entrega dos alimentos, um profissional da empresa deverá aguardar a 

conferência feita por um funcionário da PMA responsável pelo recebimento.  

4.9 - Os entregadores, veículo de transporte, carrinhos e/ou caixas utilizadas no transporte 

deverão observar e seguir todas as normas de higiene pertinentes, sob pena de não 

recebimento dos produtos.  

4.10 - A entrega dos produtos deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente 

aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital, não 

sendo permitido por este município o recebimento de nota fiscal posterior ao da entrega dos 

produtos.  

4.11 - Havendo entrega de itens em desacordo com as especificações do Edital caberá ao 

profissional responsável pelo recebimento, efetuar sua devolução ao respectivo fornecedor, 

sem prejuízo da instrução de contrato visando a penalização do fornecedor.  

4.12 - Em caso de devolução do produto por não estar em conformidade com as exigências 

do edital, o contratado deverá encaminhar novos produtos em no máximo 72 horas contados 

a partir da devolução.  

4.13 – Para fins de recebimento do produto, a licitante vencedora do certame deverá 

apresentar a seguinte documentação:  

4.13.1 - Alvará De Licença Sanitária para funcionamento, expedido pelo Serviço de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual ou Municipal da sede da licitante;  

4.13.2 -  Alvará de Licença Sanitária do veículo (carro refrigerado) que transportará 

o produto até o depósito de alimentação escolar;   

4.13.3 -  Certificado de inspeção Sanitária órgão de inspeção Federal ou Estadual 

(SIF/SIE ou equivalente), sendo o SIE do estado do Espirito Santo.    

  

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
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5.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 

65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2 - Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

5.2.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

5.2.2 – A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

5.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

5.3.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes da solicitação de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.3.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação.  

5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a 

revogação da Ata de Registro de Preços. 

5.4 - O registro do fornecedor será cancelado quando:  

5.4.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

5.4.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  

5.4.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

5.4.4 – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 

de 1993 ou no art. 7º da Lei 10.520, de 2002.  

5.4.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.4.1, 5.4.2 e 

5.4.4, será formalizado por despacho do órgão gerenciador assegurado o contraditório 

e ampla defesa. 
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5.5 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 

devidamente comprovados e justificados:  

5.5.1 - por razão de interesse público; ou 

5.5.2 - a pedido do fornecedor.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

6.1 – As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão às contas das 

Dotações Orçamentárias: 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

7.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Prefeitura de 

Anchieta-ES (PMA) do(s) documento(s) fiscal(is) hábil(eis), bem como os documentos de 

regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, sem emendas ou 

rasuras. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o 

processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após a respectiva apresentação.   

a) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

7.2 - Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as 

exigências do Edital, com apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

08.241.014.2.060 

08.243.015.2.061 

08.244.014.2.055 

08.244.015.2.062 

3.3.90.30.07 

1.001.0000000 

1.311.0000000 

1.390.0000000 

Secretaria Municipal de Educação 12.306.012.2.033 3.3.90.30.07 
1.001.0000000 

1.122.0000000 

Secretaria Municipal de Esporte e da 

Juventude 
27.812.028.2.110 3.3.90.30.07 1.001.0000000 
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atestadas pela Secretaria responsável, as mesmas serão encaminhadas para o 

processamento.  

7.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância 

impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, sendo 

que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, 

devidamente corrigido;  

7.4 - O Município de Anchieta - ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de 

suas obrigações; 

7.5 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1 -  Constituem obrigações da CONTRATADA: 

9.1.1 - Fornecer os produtos, obrigatoriamente de acordo com as especificações 

descritas no Edital, bem como no prazo e qualidade estabelecidos pela Contratante, 

responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, 

quando do recebimento pela PMA/ES, estarem em desacordo com as referidas 

especificações; 

9.1.2 - Dar ciência à Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer 

anormalidade existente no fornecimento do produto, mesmo que não sejam de sua 

competência; 

9.1.3 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente; 

9.1.4 - A atuação ou omissão de funcionários da Contratante na fiscalização em nada 

restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que 

concerne à execução deste Contrato; 

9.1.5 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos causados em decorrência do não atendimento das exigências deste 

Contrato, ainda que causados pelos empregados da Contratada ou seus prepostos; 

9.1.6 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e 

qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta deste Contrato, 

isentando a Contratante de qualquer responsabilidade; 
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9.1.7 - Manter durante a vigência da Ata todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação da qual se originou a presente contratação; 

9.1.8 - Não transferir a outrem a execução do objeto, sem prévia e expressa anuência 

da Contratante; 

9.1.9 - Instruir seus funcionários a manterem sigilo a respeito das informações e 

quaisquer outros assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura 

cheguem ao seu conhecimento por força da execução deste instrumento; 

9.1.10 - A CONTRATADA responderá por perdas e danos que, porventura, venha 

sofrer o CONTRATANTE e/ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento do Contrato pelo CONTRATANTE; 

 

9.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

9.2.1 - Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a Contratada entregar fora das 

especificações contidas nos itens deste instrumento; 

9.2.2 - Designar representante com competência legal para proceder ao 

acompanhamento e à fiscalização do objeto desta Ata; 

9.2.3 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade ou defeito encontrado no 

cumprimento do Contrato; 

9.2.4 - Pagar a importância correspondente ao objeto contratado no prazo pactuado, 

mediante as notas fiscais/faturas devidamente atestadas; 

9.2.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato conforme previsão do art. 67 

da Lei nº 8.666/93; 

9.2.6 - Representar o CONTRATANTE em reuniões com a CONTRATADA, ou 

terceiros diretamente ligados ao fornecimento do objeto; 

9.2.7 - Designar um servidor que será o Fiscal do Contrato e fará o acompanhamento 

e a verificação da conformidade do fornecimento do produto e da alocação dos 

recursos necessários de forma a assegurar o perfeito e fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, podendo, em nome do Município, adotar as medidas necessárias para tal 

finalidade;  

 

 CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES 
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10.1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no 

edital, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos 

artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto: 

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de 

Referência, que não gerem prejuízo para o Município de Anchieta; 

b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 

30 (trinta) dias, incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de 

descumprimento do prazo estipulado para a entrega do(s) produto(s), que será 

calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da 

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

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor 

global da contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em fornecer 

o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;  

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 

com o Município de Anchieta por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa 

em fornecer o(s) produto(s);  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa, por um período de 2 (dois) anos.  

10.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

10.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após 

a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

10.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de 

recebimento ou por publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada 

irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo 

e o local de entrega das razões de defesa;  

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

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 

110 da Lei nº 8.666/1993;  

10.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao 

Prefeito do Município de Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo 
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processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  

10.7 - Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.  

10.8 - O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata 

de Registro de Preços e/ou quando sofre as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 

e art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

11.1 - 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, 

mediante anuência do órgão gerenciador. 

11.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão.  

11.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o Órgão Gerenciador e órgãos participantes.  

11.4 – As aquisições ou contratações adicionais 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 o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

11.5 - O instrumento convocatório deverá prever que 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 de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

11.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

vigência da ata. 

11.7 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:pregão.anchieta@gmail.com


 

      
 

          

           MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

   COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS 

 

          
 

 

  

 

 

 

          
 

 

  

 

 

 

  

Rodovia do Sol, Km 21,5, Nº 1.620. Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES. CEP 29.230-000; 
CNPJ 27.142.694/0001-58; Site: www.anchieta.es.gov.br; E-mail: pregão.anchieta@gmail.com; Tel.: (28) 3536-3351 

60/73 
 

 

PET Nº  25492/2019 

FLS: __________ 
 
.:  

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 

ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO: 

12.1 – A execução dos atos decorrentes da Licitação e respectiva Ata de Registro de Preços 

com fornecimento será acompanhada e fiscalizada pelos servidores Daniela Araújo Lino 

pela Secretaria de Educação, Jordan Brito de Aguiar pela Secretaria de Assistência 

Social e Paulo Mateus da Costa Zetum – Assistente Administrativo, pela Secretaria de 

Esportes.  

9.2 - A fiscalização da Ata de Registro de Preços não exclui a responsabilidade da empresa, 

mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades, inclusive resultante de imperfeições 

técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

13.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Anchieta/ES para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente Ata de Registros de Preços. 

13.2 - E, por assim estarem acordadas, declaram as partes aceitar todas as condições 

estabelecidas nas cláusulas da presente Ata de Registro de Preços, que, após lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada. 

 

Anchieta, _____ de ______________ de 2020. 

 

 

    __________________________                                      _______________________ 

    Fabrício Petri           xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Prefeito Municipal                                       xxxxxxxxxxxx 

             CONTRATANTE      CONTRATADA 
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ANEXO 1  

 

 

ITEM xx  

Item Descrição Unidade 

de 

medida 

Quant 

Mín 

Quant 

Máx 

Marca Valor 

unit. 

 

Valor 

total 

 

        

 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O ITEM: R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO 9 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº _____/2020 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA 

______________, NA QUALIDADE DE 

CONTRATANTE E CONTRATADA, 

RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM 

EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O 

INTEGRAM. 

 

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Rodovia do Sol, KM 21,5 nº 1.620, CEP 29.230.000, Anchieta/ES, 

inscrito no CNPJ-MF sob o nº 27.142.694/0001-58, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmº. Sr. Prefeito FABRÍCIO PETRI e, de 

outro lado, a empresa ___________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ-MF sob o nº ___.____.____/_____-___, com sede na _____________, nº _____, 

bairro, cidade/UF, CEP _____-____, neste ato representado legalmente pelo Sr. 

_______________, CPF nº ____.____._____-___, doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem firmar este CONTRATO nos termos do procedimento licitatório do Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº 006/2020, Processo  nº 25492/2019, conforme a Lei 

nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 5679/2017, que se regerá mediante as Cláusulas e 

condições que subseguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1-Constitui objeto deste instrumento, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL 

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E PEIXE), COM ITENS 

EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA PARA ME/EPP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  
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2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que 

compõem o Processo nº 25492/2019, completando-o para todos os fins de direito, 

independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

3.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta abaixo 

especificada: 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

4.1- O contrato terá vigência contados a partir da data da sua assinatura na forma da Lei, 

com previsão de término de 12 (doze) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO  

5.1 - O valor global do Contrato corresponde a R$ _________, cujo pagamento será 

efetuado por demanda, de acordo com os preços consignados no procedimento licitatório e 

especificados no Anexo I deste instrumento.  

5.2- O preço contratado poderá ser reajustado desde que decorrido um ano, a contar da 

data da apresentação da proposta, levando em consideração o índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA/IBGE ou outro que venha a substituí-lo; 

5.3- Admitir-se á o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, sob os ditames contidos 

na Lei nº 8.666/1993; 

5.4- No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, 

direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias à perfeita 

Secretaria Classificação 

Funcional 

Natureza de 

Despesa 

Fonte de 

Recurso 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

08.241.014.2.060 

08.243.015.2.061 

08.244.014.2.055 

08.244.015.2.062 

3.3.90.30.07 

1.001.0000000 

1.311.0000000 

1.390.0000000 

Secretaria Municipal de Educação 12.306.012.2.033 3.3.90.30.07 
1.001.0000000 

1.122.0000000 

Secretaria Municipal de Esporte e da 

Juventude 
27.812.028.2.110 3.3.90.30.07 1.001.0000000 
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conclusão do objeto licitado, que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre 

objeto contratado;  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORNECIMENTO DO PRODUTO 

6.1 - A entrega dos produtos da Secretaria de Educação, deverá ser efetuada no 

Departamento de Alimentação Escolar, Endereço: AV. Rauta, 1453. Bairro Justiça 2, 

próximo a escola Amarílis Fernandes Garcia. Anchieta/ES, telefone (28) 3536 3773, no 

horário de 08h00min – 10h00min ás 13h00min – 15h00min quando a ordem de 

fornecimento interna por emitida pela mesma, em dias úteis, de acordo com Autorização 

de Fornecimento – AF, emitida pelo setor competente, não sendo aceito atraso na entrega, 

bem como a substituição de produtos por marca inferior a definida em proposta;   

6.2 - Para a Secretaria de Assistência Social os produtos deverão ser entregues no 

Almoxarifado da SEMAS, localizado na Rua Vitória, Bairro Vila Samarco, Anchieta – 

ES, tel. (28) 3536 3772, no horário das 08h30min às 16h00min (horário local (horário 

local), em dias úteis, de acordo com Autorização de Fornecimento – AF, emitida pelo Setor 

competente, não sendo aceito atraso na entrega, bem como a substituição de produtos por 

marca inferior a definida em proposta;   

6.3 - Para a Secretaria dos Esportes e da Juventude, os produtos deverão ser 

entregues no Almoxarifado da Secretaria de Esportes, localizada na Vila Olímpica 

“Adelia Marchezi Petri”, sito a Av. Mal. Floriamo Peixoto, s/n, Bairro Alvorada, 

Anchieta/ES, tel. (28) 3536 3292, no horário das 08h30min às 16h00min (horário), em 

dias úteis, de acordo com Autorização de Fornecimento – AF, emitida pelo Setor 

competente, não sendo aceito atraso na entrega, bem como a substituição de produtos por 

marca inferior a definida em proposta, devendo estar dentro do prazo de validade, contados 

a partir da data da entrega do produto.   

6.4 - As solicitações em ambas as secretarias ocorrerá de FORMA PARCIAL, após a 

emissão da AF.  

6.5 - O prazo de entrega do objeto que será licitado, será no máximo 5 dias a contar do 

recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelas Secretarias requisitantes.  

6.6 – O veículo de entrega dos alimentos deverá atender as exigências da ANVISA, 

conforme a Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004.   

6.7 -Todos os produtos deverão apresentar uma validade mínima de acordo com a 

descrição dos produtos em anexo. Não será aceito produto com embalagem danificada, 

data de validade vencida ou fora das especificações técnicas e normas vigentes.  

http://www.anchieta.es.gov.br/
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6.8 - No momento da entrega dos alimentos, um profissional da empresa deverá aguardar a 

conferência feita por um funcionário da PMA responsável pelo recebimento.  

6.9 - Os entregadores, veículo de transporte, carrinhos e/ou caixas utilizadas no transporte 

deverão observar e seguir todas as normas de higiene pertinentes, sob pena de não 

recebimento dos produtos.  

6.10 - A entrega dos produtos deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente 

aceitos após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital, não 

sendo permitido por este município o recebimento de nota fiscal posterior ao da entrega dos 

produtos.  

6.11 - Havendo entrega de itens em desacordo com as especificações do Edital caberá ao 

profissional responsável pelo recebimento, efetuar sua devolução ao respectivo fornecedor, 

sem prejuízo da instrução de contrato visando a penalização do fornecedor.  

6.12 - Em caso de devolução do produto por não estar em conformidade com as exigências 

do edital, o contratado deverá encaminhar novos produtos em no máximo 72 horas contados 

a partir da devolução.  

6.13 – Para fins de recebimento do produto, a licitante vencedora do certame deverá 

apresentar a seguinte documentação:  

6.13.1 - Alvará De Licença Sanitária para funcionamento, expedido pelo Serviço de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual ou Municipal da sede da licitante;  

6.13.2 -  Alvará de Licença Sanitária do veículo (carro refrigerado) que transportará 

o produto até o depósito de alimentação escolar;   

6.13.3 -  Certificado de inspeção Sanitária órgão de inspeção Federal ou Estadual 

(SIF/SIE ou equivalente), sendo o SIE do estado do Espirito Santo.   

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) mediante a apresentação à Prefeitura de 

Anchieta-ES (PMA) do(s) documento(s) fiscal(is) hábil(eis), bem como os documentos de 

regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, sem emendas ou 

rasuras. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para o 

processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após a respectiva apresentação.   

a) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

7.2- Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as 

exigências do Edital, com apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente 
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atestadas pela Secretaria responsável, as mesmas serão encaminhados para o 

processamento.  

7.3- Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância 

impeditiva, o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, sendo 

que o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, 

devidamente corrigido;  

7.4- O Município de Anchieta-ES poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer 

título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas 

obrigações. 

7.5- O pagamento referente ao valor da nota fiscal será feito por Ordem Bancária;  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

8.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, 

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativa. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

 

9.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:  

9.1.1- Fornecer os produtos, obrigatoriamente de acordo com as especificações 

descritas neste instrumento, bem como no prazo e qualidade estabelecidos pela 

Contratante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se 

constatar, quando do recebimento pela PMA/ES, estarem em desacordo com as 

referidas especificações;  

9.1.2 - Dar ciência à Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer 

anormalidade existente no fornecimento do produto, mesmo que não sejam de sua 

competência;  

9.1.3 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente;  

9.1.4 - A atuação ou omissão de funcionários da contratante na fiscalização em nada 

restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que 

concerne à execução deste contrato;  
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9.1.5 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

danos e prejuízos causados em decorrência do não atendimento das exigências deste 

Contrato, ainda que causados pelos empregados da Contratada ou seus prepostos;  

9.1.6 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e 

qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta deste Contrato, 

isentando a Contratante de qualquer responsabilidade;  

9.1.7 - Manter durante a vigência deste instrumento as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação da qual se originou a presente contratação;  

9.1.8 - Não transferir a outrem a execução do objeto, sem prévia e expressa anuência 

da Contratante;  

9.1.9 - Instruir seus funcionários a manterem sigilo a respeito das informações e 

quaisquer outros assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura 

cheguem ao seu conhecimento por força da execução deste Contrato;  

9.1.10 - A CONTRATADA responderá por perdas e danos que, porventura, venha 

sofrer o CONTRATANTE e/ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento do Contrato pelo CONTRATANTE;  

 9.2 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

9.2.1 - Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a Contratada entregar fora das 

especificações contidas nos itens deste Termo;  

9.2.2 - Designar representante com competência legal para proceder ao 

acompanhamento e à fiscalização do objeto deste contrato;  

9.2.3 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade ou defeito encontrado no 

cumprimento do Contrato;  

9.2.4 - Pagar a importância correspondente ao serviço contratado no prazo pactuado, 

mediante as notas fiscais/faturas devidamente atestadas.  

9.2.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato conforme previsão do art. 67 

da Lei nº 8.666/93;  

9.2.6 - Representar o CONTRATANTE em reuniões com a CONTRATADA, ou 

terceiros diretamente ligados ao fornecimento do objeto;  

9.2.7 - Designar um servidor que será o Fiscal do Contrato e fará o acompanhamento 

e a verificação da conformidade do fornecimento do produto e da alocação dos 
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recursos necessários de forma a assegurar o perfeito e fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, podendo, em nome do Município, adotar as medidas necessárias para tal 

finalidade. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – A execução dos atos decorrentes da Licitação e respectiva Ata de Registro de Preços 

com fornecimento será acompanhada e fiscalizada pelos servidores Daniela Araújo Lino 

pela Secretaria de Educação, Jordan Brito de Aguiar pela Secretaria de Assistência 

Social e Paulo Mateus da Costa Zetum – Assistente Administrativo, pela Secretaria de 

Esportes.  

 

10.2 - A fiscalização da Ata de Registro de Preços não exclui a responsabilidade da 

empresa, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades, inclusive resultante de 

imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes 

e prepostos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 
11.1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no 

edital, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos 

artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, conforme o disposto:  

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de 

Referência, que não gerem prejuízo para o Município de Anchieta; 

b) MULTA POR MORA - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 

30 (trinta) dias, incidente sobre o valor da parcela em atraso, nos casos de 

descumprimento do prazo estipulado para a entrega do(s) produto(s), que será 

calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da 

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

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 2,0% (dois por cento), incidente sobre o valor 

global da contratação, pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou recusa em fornecer 

o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no item anterior;  
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d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 

com o Município de Anchieta por um período de 2 (dois) anos, nos casos de recusa 

em fornecer o(s) produto(s);  

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa, por um período de 2 (dois) anos.  

11.2 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº 

8.666/1993;  

11.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo Município de Anchieta após 

a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;  

11.4 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por correspondência com aviso de 

recebimento ou por publicação no Diário Oficial, onde será indicada a conduta considerada 

irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo 

e o local de entrega das razões de defesa;  

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

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 

110 da Lei nº 8.666/1993;  

11.6 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao 

Prefeito do Município de Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  

11.7 - Poderá ser descontado o valor da multa aplicada nos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, nos moldes do art. 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.  

11.8 - O registro de fornecedor poderá ser cancelado em caso de descumprimento da Ata 

de Registro de Preços e/ou quando sofre as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 

e art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO  

12.1- A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e 

penalidades previstas neste instrumento.  

12.1.1- Constituem motivos de rescisão do contrato: 
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a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;  

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a 

CONTRATANTE;  

          d) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da               conclusão do           fornecimento nos prazos estipulados;  

           e) O atraso injustificado no fornecimento do objeto da prestação dos serviços;  

          f) A subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;  

           g)desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

h) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, 

pelo representante da CONTRATANTE designado para acompanhamento e 

fiscalização deste contrato; 

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

j) a dissolução da sociedade; 

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que prejudique a execução deste contrato; 

l)razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e 

exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato;  

m) a supressão, por parte da CONTRATANTE dos serviços, acarretando modificação 

do valor inicial atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), 

exceto quando acordado pelas partes, por meio de instrumento hábil.  

           n)atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 

decorrentes de serviços executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar 

pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

o)a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste contrato; 

           p)descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

12.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislação processual. 

12.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

13.1 - Aplica-se à execução deste Contrato, em especial aos casos omissos, a Lei nº 

8.666/1993 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO  

14.1 -  Este Contrato será publicado, em resumo conforme dispõe o art. 61, parágrafo único 

da Lei nº 8.666/1993.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1- Fica eleito o foro da Cidade de Anchieta/ES, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

15.2- E, por estarem justos e contratados, assinam este Contrato em duas vias de igual teor 

e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.  

 

Anchieta - ES, ..... de ........... de 2020. 

  

______________________ 

Prefeito de Anchieta 
CONTRATANTE 

 _____________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS:  

1 - _______________________  

 

2 - ________________________ 
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ANEXO 1  

 

 

ITEM xx  

Item Descrição Unidade 

de 

medida 

Quant 

Mín 

Quant 

Máx 

Marca Valor 

unit. 

 

Valor 

total 

 

        

 

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O ITEM: R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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