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EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19, SOLICITAMOS QUE OS INTERESSADOS EM
PARTICIPAR DO CERTAME VENHAM MUNIDOS DE EPI’S (MÁSCARA E ALCOOL).

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2021

PREÂMBULO

O Município de Anchieta - ES, CNPJ 27.142.694/0001-58, torna público que realizará procedimento
de licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, com amparo na Lei n.º
8.666/1993, Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Municipal n.º 1.315/2018 e
Decreto Municipal n.º 5.679/2017, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo
Decreto Municipal A N.º 311, de 8 de fevereiro de 2021.

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1 - Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços

2 - Processo Administrativo n.º 441/2021

3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

4 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CESTAS
BÁSICAS, COM OBJETIVO EM ATENDER à Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/93) e a Lei
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN/2006), conforme os termos deste Edital e
seus Anexos.

5 - Dotação Orçamentária:

5.1 - Os recursos destinados à execução do objeto desta licitação correrão às contas das seguintes
dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Assistência Social:

A) Classificação Funcional 08.306.017.2.066, Natureza de Despesa 3.3.90.32.03, Fonte de
Recurso 1.001.0000.000 , Ficha ____.

II – DATA, HORÁRIO E LOCAL

Pregão Presencial Para Registro de Preços n.º 003/2021

Dia: 05/03/2021

Credenciamento: 09h00min

Sessão Pública de disputa: 09h31min

Local: Auditório localizado na sede do Fundo Municipal de Saúde ao lado da Prefeitura de
Anchieta - 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@anchieta.es.gov.br, ficando
obrigadas a acompanhar as publicações no veículo de imprensa oficial, tendo em vista a
possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.
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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@anchieta.es.gov.br. 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 - Os pedidos de impugnações deverão ser preferencialmente protocolados no Protocolo da
Prefeitura Municipal de Anchieta-ES, situada na Rod. do Sol KM 21, 5, 1620 - Vila Residencial
Samarco, Anchieta - ES, 29230-000, das 08h00min às 12h00min horas (horário de
funcionamento em regime especial), observando os seguintes critérios:

5.1.1 - serem dirigidos ao Pregoeiro responsável pelo certame, indicando o número do Pregão
e o Processo Administrativo, assim como o telefone e e-mail do impugnante devidamente
fundamentados e acompanhados da documentação pertinente (ato constitutivo, estatuto ou
contrato social com seus termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente
registrado na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso).

5.1.2 - estarem assinados por representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do
signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento
procuratório;

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

7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

8 - Os pedidos de impugnação deverão ser, preferencialmente, protocolizados no setor de protocolo
da Prefeitura de Anchieta, sendo admitidos, durante a vigência da situação de emergência na
saúde pública, através do endereço eletrônico pregao.anchieta@anchieta.es.gov.br.

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, desde que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado, nos seguintes termos:

I - Lote Exclusivo – lotes no valor de até R$ 80.000,00, são de disputa exclusiva para as
empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP,
inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n.º
147/2014;

II - Cota Reservada – dos lotes que ultrapassem R$ 80.000,00, são reservados até 25% do
montante da aquisição para disputa apenas pelas empresas enquadradas como
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores
Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n.º 147/2014;
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III - Cota Principal – o total remanescente dos lotes que ultrapassem R$ 80.000,00, podem
ser disputados por todos os interessados que atendam aos requisitos do edital.

2 - Para os lotes 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 n.º 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
das 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;
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 pelo TERMO DE
CREDENCIAMENTO - ANEXO 3 (MODELO) ou 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. Além da documentação descrita no item anterior,
na mesma oportunidade deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos de
identidade do credenciado e do outorgante da procuração.

4 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária para a
habilitação (os envelopes com a proposta e os documentos 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.
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6 - Na fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar:

6.1 - TERMO DE CREDENCIAMENTO - ANEXO 3 (MODELO), quando for o caso;

6.2 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ANEXO 4
(MODELO), acompanhado da CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA
COMERCIAL, certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento
como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada e que desejar
usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006.

6.2.1) A falta de apresentação da certidão de enquadramento, bem como da Declaração
de condição de ME/EPP/MEI - ANEXO 4 (MODELO), caracteriza a não opção pelos
benefícios da Lei Complementar Nº. 123/2006;

6.2.2) Será aceita a referida certidão que expresse respectiva validade, desde que em
vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedida a cento e
oitenta dias, no máximo, da data designada para apresentação das propostas;

6.2.3) As licitantes enquadradas como MEI são isentas de apresentação da Certidão
Simplificada Expedida pela Junta Comercial;

6.3 - DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA SATISFAZ PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS
HABILITATÓRIAS - ANEXO 5 (MODELO);

6.4 - DECLARAÇÃO CONJUNTA, CONFORME ANEXO 6 (MODELO).

7 – As declarações referidas nos itens 6.3 e 6.4 também poderão ser entregues nos envelopes de
Proposta de Preços ou Documentos de Habilitação.

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 pelo Pregoeiro que dará fé pública, como também pela equipe
de apoio do Pregão, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer preferencialmente até 01 (um)
dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, ou por publicação Oficial.

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:
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A Prefeitura de Anchieta - Estado do Espírito Santo
Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 003/2021
Razão Social
CNPJ
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO

A Prefeitura de Anchieta - Estado do Espírito Santo
Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 003/2021
Razão Social
CNPJ
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

VII - PROPOSTA DE PREÇO

1 - A proposta deverá atender aos seguintes requisitos:

a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem
emendas, rasuras e entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas casas
decimais, obrigatoriamente em real, contendo data, assinatura do representante legal e
rubrica em todas as folhas;
b) deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa licitante,
telefone/fac-símile e E-mail;
c) devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o
objeto da licitação;
d) deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de realização da sessão pública do Pregão.

2 - Ocorrendo diferença entre os preços 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 n.º 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 neste instrumento, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos
referentes à especificação do objeto.

7 - Nos preços ofertados, deverão estar inclusos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos,
taxas, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias à perfeita conclusão
do objeto licitado, que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado.
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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) apresentarem preços superiores aos constantes no ANEXO 02;
e) apresentadas propostas sem a “MARCA” dos produtos ofertados.

VIII - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO

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

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

3 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a leitura
das propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos
estabelecidos no edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à classificação pelo critério
estabelecido no ITEM acima.

4 - 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.

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:
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I – A microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada arremante 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 - 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.

13 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.

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 - 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.

16 - 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;
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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 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.

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.

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.
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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

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 com o carimbo ou órgão tomador do serviço.

6.1.1 - Para a efetivação da contratação, será necessário que exerça atividade compatível com
o objeto licitado tendo com base no Código Nacional de Atividade Empresarial (CNAE) descrito
em seu contrato social e Cartão de CNPJ.

6.2 - PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a empresa vencedora
do certame deverá apresentar ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA para funcionamento, expedido
pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual ou Municipal da sede da licitante.

7 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1 - 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.

7.1.1 - 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).
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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 preferencialmente
protocolados no Setor de protocolo da Prefeitura de Anchieta-ES, das 08h00min ás 12h00min.

5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela
empresa licitante.

6 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

7 – As razões e as contrarrazões de recursos deverão ser, preferencialmente, protocolizados no
setor de protocolo da Prefeitura de Anchieta, sendo admitidos, durante a vigência da situação de
emergência na saúde pública, através do endereço eletrônico pregao.anchieta@anchieta.es.gov.br.

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 o contrato, 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 FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

1 - As informações relativas a execução do objeto, estão descrita no item “8” do TERMO DE
REFERÊNCIA – ANEXO 1.
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XIII – DO PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado de acordo com os serviços efetivamente prestados, comprovados
pelo servidor responsável pela fiscalização.

2 – A CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE a nota fiscal, os documentos de regularidade
exigidos pelo art. 29 da Lei nº 8.666/1993, bem como os documentos relativos às obrigações
trabalhistas e previdenciárias, que depois de conferidos e visados, serão encaminhados para
processamento e pagamento.

3 - Os pagamentos à CONTRATADA serão realizados em até 30 (trinta) dias após o atesto da NF.

4 – O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela empresa CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.

5 – Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições
previstas no edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.

6 – O CONTRATANTE descontará, do valor devido, as retenções previstas na legislação tributária
e previdenciária vigente à época do pagamento.

XIV – 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 descumprimento do prazo
estipulado para a execução do objeto, 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 na execução do objeto, 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 na execução do
objeto;

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;
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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.

XV – 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.

g) O Órgão Não Participante é o órgão que não participou dos procedimentos iniciais do SRP, não
integrando a Ata de Registro de Preços, e que não poderá utilizá-la mediante adesão.

h) O Compromissário Fornecedor é a pessoa física ou jurídica registrada na ata de registro de
preços, com o compromisso de fornecer o objeto licitado.

i) 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.
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j) O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não será superior a 12 (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;
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 forncedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o
item 1.1.1, II, seré efetuada, na hipótese prevista no item 1.2.4 e quando houver necessidade
de contratatação 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 forncedor 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.

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 igualprazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
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1.2.3 - A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas, após cumpridos os requesitos de publicidade.

1.2.4 - A recusa injustificada de fornecedor classificado emassinar 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 órgao 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 órgaõ 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
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
III - Não havendo êxito nas negociações, o órgao 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 insicos 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.
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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 - É vedada a utilização da ata de registro de preços por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não participaram do processo que originou o registro de preços.

XVI – DO CONTRATO
1 – Fundamentado pelo § 4º art. 62 da Lei 8.666/93, o "termo de contrato" será substituído por
Autorização de Fornecimento que deverá ser emitida pelo setor de compras da Secretaria Municipal
de Administração.

XVII – DA AMOSTRA

1 - As informações relativas às condições de entrega, prazo, local e aprovação da amostra estão
descritas no item “6” do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1.

XVIII - DA PROVA DE CONCEITO

1 - Item não aplicável pela incompatibilidade com o objeto em questão e que já conta com a
devida apresentação e avaliação de amostra do produto.

XVX – DAS GARANTIAS PARA O CERTAME E EXECUÇÃO DO OBJETO

1 - Diante da baixa complexidade do objeto e considerando que a entrega será de acordo com a
demanda, não foi considerado pela unidade requisitante a necessidade de exigência das garantias
para participar do certame e para execução contratual.

XX – DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO

1 - As informações relativas à responsabilidade pela fiscalização dos compromissos assumidos
pelas partes estão descritas no item “9” do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1.

2 - O Fiscal da ATA / CONTRATO / AF, designado pela contratante, ficará responsável por zelar
pelo efetivo cumprimento das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos, de
acordo com o Art. 67 da lei 8.666/93 e, após a comprovação da conformidade, providenciará a
solicitação de pagamento da Nota Fiscal emitida pela contratada;

XXI - 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.
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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 - 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.

6 - 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.

7 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO 2 – MODELO DE PROPOSTA E 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 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Anchieta, 23 de Fevereiro de 2021.

_______________________
Jilvan Carvalho dos Santos

Pregoeiro Oficial
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2021

1 – DO ÓRGAO REQUISITANTE

1.1 - Secretaria Municipal de Assistência Social.

2 - DO OBJETO

2.1 - O presente Termo de Referência (TR) tem por objeto a contratação de empresa para
fornecimento de cestas básicas, com objetivo em atender à Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS/93) e a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN/2006);

2.2 - Solicitamos que a aquisição do objeto seja feita em um único lote para todos os itens,
viabilizando o melhor valor e otimizando o trabalho de entrega das Cestas Básicas aos usuários
que necessitarem deste benefício eventual;

2.3 - O objeto da licitação será direcionado ao atendimento às famílias em situação de insegurança
alimentar e nutricional acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
bem como famílias que perderam sua fonte de renda durante a pandemia do Covid 19 e as
atingidas por desastres naturais;

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 Assistência Social de Anchieta/ES em atenção à Política Nacional
da Assistência Social (PNAS) e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN),
por meio do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional atraves da Lei de Benefícios
Eventuais (Lei Municipal Nº 1272/2018 ), atende mensalmente até 600 (seiscentas) famílias em
situação de insegurança alimentar acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS), bem como às famílias atingidas por desastres naturais;

3.2 - O municipio de Anchieta vive uma redução nos postos de emprego formal devido a
paralização da Samarco Mineração que sempre foi responsável por 60% da arrecadação de
Anchieta.

3.3 - Com o acidente envolvendo a Samarco, em novembro de 2015, a receita do município
despencou e, desta forma, Anchieta passou a enfrentar a pior crise econômica de toda a sua
história; com elevação das taxas de desemprego atingindo índices alarmantes, até a queda brusca
na receita da municipalidade prevista para anos 2018 a 2020.

3.4 - Inicialmente planejamos a distribuição de 4000 cesta básicas em 12 meses entre 2018 e 2019.
No entanto, com o aumento do desemprego, aumentou o número de famílias que se enquadram e
necessitam das cestas. Em 2020, muitas fam´lias perderam sua fonte de renda devido a Pandemia
do Covid 19. O fornecimento de cestas básicas neste período aumentou significativamente em
relação ao planejado.

3.5 - A alimentação é um direito de todo cidadão e dever do Estado garantido na Constituição
Federal em seu artigo 6º dos direitos sociais. O atendimento com Benefício Eventual da Cesta de
Alimentos tem como objetivo, potencializar estas famílias em situação de vulnerabilidade social, por
meio do acesso ao alimento e da construção de estratégias para a sua emancipação;
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3.6 – Diante do aumento do quantitativo oferecido mensalmente à população em situação de
vulnerabilidade, e do fato de que a ata vigente para aquisição de Cestas vence em março de 2021,
faz-se necessária a aquisição de nova Ata com 8 mil cestas básicas para serem fornecidas no
período de 12 meses.

4 - DA FINALIDADE:

4.1 - Garantir o direito à alimentação adequada e saudável às famílias em situação de insegurança
alimentar e nutricional, previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 6º dos Direitos
Sociais.

5 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

6 - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA:

6.1 - Deverão ser apresentadas, pelo menos uma amostra de cada item da Cesta Básica, apenas
pelo licitante classificado em primeiro lugar.

6.2 - Caso o licitante apresente amostra de produto fora das especificações, dentro do prazo
determinado para apresentação, e havendo tempo hábil neste período, poderá apresentar nova
amostra para análise.

6.3 - Caso a amostra seja reprovada em algum item, a proposta de preços será desclassificada e
será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, estando sujeita
às mesmas condições daquela, e assim sucessivamente.

6.4 - A adjudição do Lote somente ocorrerá após as análises das amostras.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE QUANTIDAD
E MÍNIMA

01 10 Kg de Arroz branco - Tipo 01.

8.000 (oito mil)
cestas de
alimentos em
embalagem de
plástico.

800
(oitocentas)
cestas de
alimentos em
embalagem
de plástico.

02 03 Kg de Feijão preto – Tipo 01, novo.

03
03 Kg de Macarrão Espaguete com ovos, 1ª qualidade,
submetido processo de secagem, acondicionado em saco
transparente de polietileno.

04 02 Kg de Fubá de milho, simples do grão de milho amarela.

05
01 kg de Jerked Beef (carne bovina salgada, curada e
dessecada) – dianteiro – embalado à vácuo. Ingredientes:
carne bovina, sal, conservantes nitrato e nitrito de sódio.
Registro do Ministério da Agricultura.

06 05 Kg de Açúcar tipo Cristal.

07
01 Lata de Óleo comestível tipo de soja, obtido de espécie
vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, contendo
900 ml.

08 01 kg de Pó de Café, torrado e moído, selo de pureza ABIC.
09 01 Kg de Farinha de Mandioca branca (Tipo 01, seca, fina).

10 02 kg de Leite em Pó sem adição de açúcar.
11 01 Kg de Sal iodado refinado.
12 01 kg de farinha de trigo, tipo 1, sem fermento.
13 500 gr biscoito doce tipo bolacha.

CÓDIGO: 49858
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6.5 - Os licitantes interessados poderão acompanhar as conclusões da análise das amostras,
devendo informar o interesse na própria sessão da licitação.

6.6 - A amostra dos alimentos deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Assistência
Social, Rua Itapemirim, Vila Samarco, Anchieta, ES telefone (28) 3536 3771, no horário de
08hmin às 16h00min, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação pelo
Pregoeiro.

6.7 - A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante e dispor na
embalagem de informações quanto às suas características, tais como marca, fabricante, etc.

6.8 - Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos e testados:

6.8.1 - Caso seja(m) aprovado(s) e a empresa sagrar-se vencedora poderá(ão) ser
deduzido(s) da quantia a ser requisitada futuramente pelo Município, quando à amostra
não sofrer danos durante sua análise ou não houver consumo imediato para
identificação de sua qualidade perante o que fora solicitado.

6.8.2 - Caso seja(m) reprovado(s) serão colocados à disposição para recolhimento por parte
da licitante no estado em que se encontrarem.

6.9 - Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos e submetidos aos testes
necessários, sendo colocados à disposição para recolhimento por parte da licitante no estado em
que se encontrarem, até 30 (trinta) dias após a conclusão do procedimento licitatório
(Homologação).

6.10 - 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 qualidade inferior, visivelmente percebida, aos produtos usualmente utilizados
pela Administração;

IV - Apresentar histórico de ocorrências relativas a problemas de qualidade devidamente
comprovadas em processos anteriores, no âmbito da Administração Municipal;

V - Apresentar divergência para menos em relação às especificações constantes no Edital.

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

6.11 - Será desclassificado para o lote, o licitante que tiver sua AMOSTRA reprovada, ao menos,
em um dos produtos constantes na cesta ou deixar de apresentá-la, total ou parcialmente, no prazo
estabelecido, quando solicitado.

6.12 - Por ocasião da entrega da amostra, toda e qualquer intercorrência, correrá por conta da
licitante as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento das amostras de alimentos;

6.13 - As amostras serão avaliadas por uma Comissão formada pelos seguintes servidores:
Giovana Pompermayer Alochio Port.151/2021, Jordan Brito de Aguiar Port. 410/2021, Angela
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Maria dos Santos Florentino Port. 174/2021, Geisamara Oliveira Aguiar Cardoso
Port.181/2021 e Liliana Marques Furlan Port. 173/2021.

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.

7.1.1 - Para a efetivação da contratação, será necessário que exerça atividade compatível com
o objeto licitado tendo com base no Código Nacional de Atividade Empresarial (CNAE) descrito
em seu contrato social e Cartão de CNPJ.

7.2 - PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a empresa vencedora
do certame deverá apresentar ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA para funcionamento, expedido
pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual ou Municipal da sede da licitante.

8 - DO FORNECIMENTO DO PRODUTO:

8.1 - A entrega dos produtos será parcelada de acordo com a necessidade da SEMAS e deverá ser
efetuada no Almoxarifado da SEMAS, na Rua Vitória, 110, Bairro Vila Samarco – Proximo ao
Batalhão de Polícia Militar – Anchieta – ES, telefone 28 3536 3772 no horário das 08h30min
às 16h00min (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 edital.

8.2 - O prazo de entrega do objeto que será licitado será de no máximo 15 dias a contar do
recebimento da autorização de fornecimento – AF emitida pelo setor competente.

8.3 - O veículo de entrega dos alimentos deverá atender as exigências da ANVISA, conforme a
Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. As embalagens dos alimentos deverão ser
impressas em seus rótulos em caracteres nítidos de forma legível no idioma português as seguintes
informações: razão social, número do CNPJ, validade dos produtos da cesta expresso em
dia/mês/ano, recomendações de segurança para abertura da embalagem, contato com o serviço de
atendimento ao consumidor e instruções de conservação quando o produto não for de consumo
imediato.

8.4 - Todos os produtos da cesta básica deverão ser entregues em embalagem plástica lacrada,
com identificação da empresa vencedora de acordo com tamanho e resistência para garantir todas
as condições de segurança para armazenamento e transporte contendo ainda impresso no rótulo
exterior da embalagem a data de validade da cesta básica bem como relação de todos os produtos
e suas quantidades.

8.5 - Todos os produtos componentes da cesta básica deverão apresentar uma validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega 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.

8.6 - As cestas básicas deverão ser de boa qualidade e entregues em perfeitas condições de
armazenamento.

http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=12546
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8.7 - As Embalagens deverão ser feitas de material que garanta a integridade do conteúdo dos
componentes da cesta básica e permitam o empilhamento adequado para armazenamento e
transporte conforme critérios técnicos estabelecidos.

8.8 - No momento da entrega das cestas de 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 seguir todas as normas de higiene pertinentes, sob pena de não recebimento das cestas
de alimentos.

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 das cestas de alimentos.

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 da contratação visando a penalização do fornecedor.

9 - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO:

9.1 - A execução dos atos decorrentes da Licitação e respectiva Ata de Registro de Preços com
fornecimento dos produtos será acompanhada e fiscalizada pela servidora Giovana Pompermayer
Alochio.

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 co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

10 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

10.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

A) Executar o fornecifmento, 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;
B) Dar ciência à Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade
existente na execução do fornecimento, mesmo que não sejam de sua competência;
C) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente;
D) 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;
E) 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;
F) 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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G) Manter durante a vigência da Ata todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação da qual se originou a presente contratação;
H) Não transferir a outrem a execução do fornecimento, sem prévia e expressa anuência da
Contratante;

I) 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;
J) 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 CONTRANTE:

A) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a Contratada entregar fora das especificações
contidas nos itens deste Termo;
B) Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e à
fiscalização do objeto deste contrato;
C) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade ou defeito encontrado no cumprimento
do Contrato;
D) Pagar a importância correspondente ao serviço contratado no prazo pactuado, mediante as
notas fiscais/faturas devidamente atestadas;
E) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsão do art. 67 da Lei nº
8.666/93;
F) Representar o CONTRATANTE em reuniões com a CONTRATADA, ou terceiros diretamente
ligados ao fornecimento do objeto;
G) Designar um servidor que será o Fiscal do Contrato e fará o acompanhamento e a
verificação da conformidade da execução do serviço 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:

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 execução do objeto, 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 na execução do objeto, 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 na execução do
objeto;
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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.

12 - DA FORMA DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado de acordo com os serviços efetivamente prestados, comprovados
pelo servidor responsável pela fiscalização.

2 – A CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE a nota fiscal, os documentos de regularidade
exigidos pelo art. 29 da Lei nº 8.666/1993, bem como os documentos relativos às obrigações
trabalhistas e previdenciárias, que depois de conferidos e visados, serão encaminhados para
processamento e pagamento.

3 - Os pagamentos à CONTRATADA serão realizados em até 30 (trinta) dias após o atesto da NF.

4 – O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela empresa CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.

5 – Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições
previstas no edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.

6 – O CONTRATANTE descontará, do valor devido, as retenções previstas na legislação tributária
e previdenciária vigente à época do pagamento.

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

PET: 441/2021

FLS:

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@anchieta.es.gov.br Tel.: (28) 3536-3351

24

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1 - Os recursos destinados à execução do objeto desta licitação correrão às contas das
seguintes dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Assistência Social:

A) Classificação Funcional 08.306.017.2.066, Natureza de Despesa 3.3.90.32.03, Fonte de
Recurso 1.001.0000.000 , Ficha ____.

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 propostade MENOR PREÇO POR LOTE, desde que a
empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais, e tenha como cumprir os prazos e condições estabelecidos neste Termo de
Referência.

14.3 - Na proposta de preço, devem estar incluído 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 DISPOSIÇOES GERAIS

15.1 - Serão motivo de desclassificação as propostas apresentadas sem a ‘MARCA’ dos produtos
ofertados;

16 - DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO

16.1 - A opção de utilizar o Sistema de Registro de Preços justifica-se pela impossibilidade de
prever o real quantitativo a ser demandado pela Administração, bem como, pela necessidade de
contratações frequentes e conveniência de entregas parceladas solicitadas de acordo com a
demanda da municipalidade.

17 - RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA:

17.1 - A responsável pela a elaboração do Termo de Referencia foi a servidora Giovana
Pompermayer Alochio.

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

PET: 441/2021

FLS:

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@anchieta.es.gov.br Tel.: (28) 3536-3351

25

ANEXO 2

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 1.372.080,00 (Hum Milhão, Trezentos e
Setenta e Dois Mil e Oitenta Reais).

LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE
DE PRODUTO
POR CESTA

(A)

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

DO
PRODUTO

(B)

VALOR DO
PRODUTO
POR CESTA

C
(C = AxB)

VALOR
UNITÁRIO DA

CESTA
D

(D = soma total
de C)

QUANTIDADE
DE CESTAS

(E)

VALOR TOTAL
(F = CxE)

01 Arroz branco - Tipo 01. KG 10 KG R$ 49,47

R$
228,68

6.000
(quantidade
mínima a

ser
adquirida é

600)

R$
1.372.080,00

02 Feijão preto – Tipo 01, novo. KG 3 KG R$ 24,09

03

Macarrão Espaguete com ovos,
1ª qualidade, submetido
processo de secagem,
acondicionado em saco
transparente de polietileno.

KG 3 KG R$ 14,79

04 Fubá de milho, simples do grão
de milho amarela. KG 2 KG R$ 6,06

05

01 kg de Jerked Beef (carne
bovina salgada, curada e
dessecada) – dianteiro –
embalado à vácuo.
Ingredientes: carne bovina, sal,
conservantes nitrato e nitrito de
sódio.
Registro do Ministério da
Agricultura.

KG 1 KG R$ 34,97

06 05 Kg de Açúcar tipo Cristal. KG 5 KG R$ 12,93

07

01 lata de Óleo comestível tipo
de soja, obtido de espécie
vegetal, isento de ranço e
substâncias estranhas,
contendo 900 ml.

LATA 1 LATA R$ 8,73

08 01 kg de Pó de Café, torrado e
moído, selo de pureza ABIC. KG 1 KG R$ 14,63

09 01 Kg de Farinha de Mandioca
branca (Tipo 01, seca, fina). KG 1 KG R$ 4,16

10 02 kg de Leite em Pó sem
adição de açúcar. KG 2 KG R$ 48,66

11 01 Kg de Sal iodado refinado. KG 1 KG R$ 1,56

12 01 kg de farinha de trigo, tipo
1, sem fermento. KG 1 KG R$ 4,03

13 500 gr biscoito doce tipo
bolacha.

PACOTE
500GR 1 PACOTE R$ 4,60
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VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE R$ 457.360,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete
Mil, Trezentos e sessenta reais).

LOTE 02 – COTA RESERVADA ME/EPP

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE
DE PRODUTO
POR CESTA

(A)

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

DO
PRODUTO

(B)

VALOR DO
PRODUTO
POR CESTA

C
(C = AxB)

VALOR
UNITÁRIO
DA CESTA

D
(D = soma
total de C)

QUANTIDADE DE
CESTAS

(E)

VALOR TOTAL
(F = CxE)

01 Arroz branco - Tipo 01. KG 10 KG R$ 49,47

R$
228,68

2.000
(quantidade
mínima a ser
adquirida é

200)

R$
457.360,00

02 Feijão preto – Tipo 01, novo. KG 3 KG R$ 24,09

03

Macarrão Espaguete com ovos,
1ª qualidade, submetido
processo de secagem,
acondicionado em saco
transparente de polietileno.

KG 3 KG R$ 14,79

04 Fubá de milho, simples do grão
de milho amarela. KG 2 KG R$ 6,06

05

01 kg de Jerked Beef (carne
bovina salgada, curada e
dessecada) – dianteiro –
embalado à vácuo.
Ingredientes: carne bovina, sal,
conservantes nitrato e nitrito de
sódio. Registro do Ministério da
Agricultura.

KG 1 KG R$ 34,97

06 05 Kg de Açúcar tipo Cristal. KG 5 KG R$ 12,93

07

01 Lata de Óleo comestível tipo
de soja, obtido de espécie
vegetal, isento de ranço e
substâncias estranhas,
contendo 900 ml.

LATA 1 LATA R$ 8,73

08 01 kg de Pó de Café, torrado e
moído, selo de pureza ABIC. KG 1 KG R$ 14,63

09 01 Kg de Farinha de Mandioca
branca (Tipo 01, seca, fina). KG 1 KG R$ 4,16

10 02 kg de Leite em Pó sem
adição de açúcar. KG 2 KG R$ 48,66

11 01 Kg de Sal iodado refinado. KG 1 KG R$ 1,56

12 01 kg de farinha de trigo, tipo
1, sem fermento. KG 1 KG R$ 4,03

13 500 gr biscoito doce tipo
bolacha.

PACOTE
500GR 1 PACOTE R$ 4,60
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A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________,
com sede na (colocar endereço completo), vem por meio deste apresentar a proposta comercial do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 000/2020, conforme detalhado abaixo:
Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas,
direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessárias à perfeita conclusão do
objeto licitado, que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre objeto contratado.
A validade da proposta é de XX (por extenso) dias a contar da data do recebimento dos envelopes
contendo a proposta de preços e a documentação de habilitação (Não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias).

Anchieta, ____ de ________________ de 2020.

____________________________________
Nome do representante legal da empresa

Empresa: _______________________

CNPJ nº ________________________
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ANEXO 3
TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

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 4

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 003/2021

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.

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

COORDENAÇÃO DE PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

PET: 441/2021

FLS:

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@anchieta.es.gov.br Tel.: (28) 3536-3351

30

ANEXO 5

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021.

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 6

DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

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 do Município de Anchieta.

5º) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991(alterado parcialmente pela
Lei 13.146/2015), está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado o índice ao número de
funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

(Assinatura, Identificação do representante legal da empresa e
da empresa)
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ANEXO 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ______/2020

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede

administrativa à Rodovia Edival José Petri, n.º 1.620, Km 21,5 – Vila Residencial Samarco,

Anchieta/ES, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.142.694/0001-58 / 27.142.694/0002-34, neste

ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. FABRICIO PETRI, inscrito no CPF
nº 080.134.247-31 brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Augusto Freire Louto,

n.º 169, Alvorada, Anchieta-ES CEP 29230-000, 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 Nº 003/2021, Processo nº 441/2021, 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 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CESTAS
BÁSICAS, COM OBJETIVO EM ATENDER à Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/93) e a Lei

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN/2006), conforme os termos do Edital e

seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

2.1 - O preço registrado, as especificações, as quantidades e o fornecedor constam no ANEXO 1
desta Ata;

2.2 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento, 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;

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.
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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 de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA APROVAÇÃO, PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1 – A entrega dos produtos será parcelada de acordo com a necessidade da SEMAS e deverá ser
efetuada no Almoxarifado da SEMAS, na Rua Vitória, 110, Bairro Vila Samarco – Proximo ao
Batalhão de Polícia Militar – Anchieta – ES, telefone 28 3536 3772 no horário das 08h30min
às 16h00min (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 edital.

4.2 - O prazo de entrega do objeto que será licitado será de no máximo 15 dias a contar do
recebimento da autorização de fornecimento – AF emitida pelo setor competente.

4.3 - As demais condições sobre a entrega constam no item 08 do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO

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 ao fornecedor, 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 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;

5.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

5.4 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original;

5.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gereciador poderá:

5.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da
solicitação de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá revogar proceder a
revogação da Ata de Registro de Preços.

5.7 - O registro do fornecedor será cancelado, quando:

5.7.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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5.7.2 -não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo
Municipio de Anchieta, sem justificativa aceitável;

5.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

5.7.4 - 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.

5.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado pelo Município de Anchieta, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das previsões da Ata de Registro de
Preços, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1 - por razão de interesse público;

5.9.2 - a pedido do fornecedor, antes do pedido de fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - Os recursos destinados à execução do objeto desta licitação correrão às contas das seguintes
dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde:

A) Classificação Funcional 08.306.017.2.066, Natureza de Despesa 3.3.90.32.03, Fonte de
Recurso 1.001.0000.000 , Ficha ____.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 - As condições referentes aos pagamentos pelas futuras obrigações assumidas pelas partes
estão descritas no tópico XIII do Edital e no Item 12 do Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 - As informações relativas às obrigações assumidas para execução do objeto para ambas as
partes estão descritas no item “10” do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - 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 no Tópico XIV do Edital e no Item 11 do Termo de
Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS
NÃO PARTICIPANTES

10.1 - 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 nos termos do tópico XV do Edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO

11.1 - A execução dos atos decorrentes da Licitação e respectiva Ata de Registro de Preços com
fornecimento dos produtos será acompanhada e fiscalizada pela servidora Giovana Pompermayer
Alochio.

11.2 - 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 co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Anchieta/ES para dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização da presente Ata de Registros de Preços.
12.2 - 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

LOTE XX

Especificação Unidad
e

QTD Min QTD Max Marca Unitário Valor Total

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XX XX

VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE: R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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