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Edital

Pregão Presencial nº 031/2021 - Sistema de Registro de Preços

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
27.165.737/0001-10, com sede na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, Centro, Baixo Guandu - ES, torna público que
realizará Pregão Presencial, sob o Sistema de Registro de Preços, objetivando a formalização de registro de
preços para a aquisição de gênero alimentícios, conforme Processo nº 4632/2021, devidamente autorizado pela
autoridade competente. O Pregão Presencial será realizado pela Pregoeira do Município de Baixo Guandu,
designada pela Portaria nº 268/2021, regido pela Lei no 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Complementar nº 147/2014 e pela Lei Federal no 8.666/1993, e suas alterações e demais normas pertinentes.

1	- DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitação é a formalização de Registro de Preços para aquisição de gênero alimentícios
destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, nas diversas modadalidade de ensino,
através da Secretaria Municipal de Educação, conforme relacionados no Anexo I do presente edital.

2	- DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:

2.1 - As especificações técnicas dos itens e os quantitativos estimados obedecerão ao disposto do Anexo I, deste
edital.

2.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hi-
póteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3	- DA ABERTURA DA SESSÃO:

3.1 - As 09:00 horas do dia 10 de setembro de 2021, será aberta à sessão na sala de Licitações, nº 102, 1º andar,
localizada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, Centro, Baixo Guandu - ES, para, a realização do Credenciamento e
após, recebimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".

3.2 - Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidas novas proponentes.

4	- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 - As despesas inerentes ao registro de preços proposto correrão à conta das respectivas dotações
orçamentárias de cada secretaria que compõem o poder executivo muncipal, bem como daquelas que por ventura
realizarem á adesão e serão especificadas ao tempo da elaboração da solicitação de fornecimento.

5	- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:

5.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades
pertinentes ao objeto desta licitação que deverão estar previstos no Contrato Social da proponente, que atendam a
todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de
transcrição.

5.2	- Não será permitida a participação nesta licitação, de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão
temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com o Município de Baixo Guandu, ou ainda
que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, não ocorrendo a
reabilitação, ou que se subsumam as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

6	- DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO:

6.1	- A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do
presente Registro de Preços, enquanto as demais Secretarias que compõem o Poder Executivo Municipal são
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classificadas como órgãos participantes.

6.2	- Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente Sistema de Registro de Preços, durante a
sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador indicado no item 6.1 e mediante aceitação de
fornecimento pelo licitante detentora da Ata de Registro de Preços, em conformidade com os critérios
estabelecidos no Decreto Municipal nº. 5.126/2014, lei 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/13 e suas alterações.

7	- DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO":

7.1	- As licitantes deverão entregar, após regular credenciamento, sua proposta e a documentação necessária para
habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, os seguintes
dizeres:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
----------------------------------------------------------------------------------------
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO

7.2	- O envelope nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7
deste edital, enquanto o envelope nº 02 - HABILITAÇÃO os documentos/informações exigidas no item 8 deste
edital.

7.3	- Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião de nota ou pela Pregoeira municipal de Baixo Guandu e respectiva Equipe de Apoio, hipótese em que a
autenticação deverá ocorrer no momento da sessão.

8	- DO CREDENCIAMENTO:

8.1	- Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, é
OBRIGATÓRIA a apresentação das Declarações constantes do Anexo IV e Anexo V, que deverão ser entregues
separadamente dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".

8.2	- Caso a licitante não se faça presente, deverá remeter as declarações de que trata o item 6.1 e o Contrato
Social ou documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 6.5, em envelope apartado que
deverá trazer os seguintes dizeres "MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2021 -
ENVELOPE CREDENCIAMENTO".

8.3	- Para o Credenciamento o representante da proponente exibirá a Pregoeira qualquer documento de identidade
emitido por Órgão Público acompanhado de Carta Credencial original, constante do ANEXO III; quando não se
tratar de administrador, proprietário ou equivalente, que o autorize a participar do procedimento licitatório ou
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, que o autorize a responder pela proponente, inclusive para a oferta de lances
verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar os demais atos
pertinentes ao presente certame, em nome da proponente.

8.4	- Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA a apresentação do ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU
CONTRATO SOCIAL, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS
JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o
subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra;

8.5	- Para efeito de atendimento ao subitem 8.4 compreende-se como:
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Anexo l

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES DO EDIT

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 1.000,00UND.0001195000001 GELATINA EM PO SABOR MORANGO
embalagem de 1kg. validade : 5 meses a
partir da data de entrega.

00015 2.000,00UND.0001195000001 GELATINA EM PO SABOR MORANGO
embalagem de 1kg. validade : 5 meses a
partir da data de entrega.

00046 2.000,00UND.0001195000001 GELATINA EM PO SABOR MORANGO
embalagem de 1kg. validade : 5 meses a
partir da data de entrega.

00077 200,00UND.0001195000001 GELATINA EM PO SABOR MORANGO
embalagem de 1kg. validade : 5 meses a
partir da data de entrega.

00002 6.000,00UND.0001193800002 ACHOCOLATADO EM PO solúvel,
acondicionado em embalagem original com
1kg . validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00033 4.000,00UND.0001193800002 ACHOCOLATADO EM PO solúvel,
acondicionado em embalagem original com
1kg . validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00064 4.000,00UND.0001193800002 ACHOCOLATADO EM PO solúvel,
acondicionado em embalagem original com
1kg . validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00098 1.000,00UND.0001193800002 ACHOCOLATADO EM PO solúvel,
acondicionado em embalagem original com
1kg . validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00003 7.000,00UND.0001507000003 ACUCAR CRISTAL sólido cristalino de sabor e
odor característicos, isento de aromas
estranhos e contaminantes, com unidade
máxima de 0,04% e pontos pretos de no
máximo 7/100. acondicionado em saco de
polipropileno, espessura mínima de 7 microns,
em embalagem de 05 kg.

00034 3.000,00UND.0001507000003 ACUCAR CRISTAL sólido cristalino de sabor e
odor característicos, isento de aromas
estranhos e contaminantes, com unidade
máxima de 0,04% e pontos pretos de no
máximo 7/100. acondicionado em saco de
polipropileno, espessura mínima de 7 microns,
em embalagem de 05 kg.

00065 5.000,00UND.0001507000003 ACUCAR CRISTAL sólido cristalino de sabor e
odor característicos, isento de aromas
estranhos e contaminantes, com unidade
máxima de 0,04% e pontos pretos de no
máximo 7/100. acondicionado em saco de
polipropileno, espessura mínima de 7 microns,
em embalagem de 05 kg.

00099 3.000,00UND.0001507000003 ACUCAR CRISTAL sólido cristalino de sabor e
odor característicos, isento de aromas
estranhos e contaminantes, com unidade
máxima de 0,04% e pontos pretos de no
máximo 7/100. acondicionado em saco de
polipropileno, espessura mínima de 7 microns,
em embalagem de 05 kg.
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00004 7.000,00UND.0001498700004 ARROZ TIPO  1 classe: branco polido; tipo:
tipo 1; acondicionamento: embalagem
plástica original; validade: 5 meses a partir da
data de entrega; legislação conforme rdc nº
263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote contendo 5kg.

00035 3.000,00UND.0001498700004 ARROZ TIPO  1 classe: branco polido; tipo:
tipo 1; acondicionamento: embalagem
plástica original; validade: 5 meses a partir da
data de entrega; legislação conforme rdc nº
263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote contendo 5kg.

00066 5.000,00UND.0001498700004 ARROZ TIPO  1 classe: branco polido; tipo:
tipo 1; acondicionamento: embalagem
plástica original; validade: 5 meses a partir da
data de entrega; legislação conforme rdc nº
263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote contendo 5kg.

00100 3.000,00UND.0001498700004 ARROZ TIPO  1 classe: branco polido; tipo:
tipo 1; acondicionamento: embalagem
plástica original; validade: 5 meses a partir da
data de entrega; legislação conforme rdc nº
263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote contendo 5kg.

00005 10.000,00UND.0001194000005 BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA
acondicionado em embalagem original com
400g . ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, açucar,
açucar invertido, amido, sal refinado,
fermentos quimicos (bicarbonato de amonio e
bicarbonato de sódio), estabilizante lecitina
de soja, aromatizantes e melhorador de
farinha, prazo minimo de validade de 06
meses e data de fabricaçao de ate 30 dias

00036 6.000,00UND.0001194000005 BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA
acondicionado em embalagem original com
400g . ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, açucar,
açucar invertido, amido, sal refinado,
fermentos quimicos (bicarbonato de amonio e
bicarbonato de sódio), estabilizante lecitina
de soja, aromatizantes e melhorador de
farinha, prazo minimo de validade de 06
meses e data de fabricaçao de ate 30 dias

00067 5.000,00UND.0001194000005 BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA
acondicionado em embalagem original com
400g . ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, açucar,
açucar invertido, amido, sal refinado,
fermentos quimicos (bicarbonato de amonio e
bicarbonato de sódio), estabilizante lecitina
de soja, aromatizantes e melhorador de
farinha, prazo minimo de validade de 06
meses e data de fabricaçao de ate 30 dias

00101 3.000,00UND.0001194000005 BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA
acondicionado em embalagem original com
400g . ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, açucar,
açucar invertido, amido, sal refinado,
fermentos quimicos (bicarbonato de amonio e
bicarbonato de sódio), estabilizante lecitina
de soja, aromatizantes e melhorador de
farinha, prazo minimo de validade de 06
meses e data de fabricaçao de ate 30 dias
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00006 10.000,00UND.0001194100006 BISCOITO CREAM CRACKER sabor: original;
ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e acido folico; peso do produto:
minimo de 400 g; material da embalagem:
embalagem polipropileno biorientado (bopp);
data de fabricacao: impresso no rotulo; prazo
de validade: minimo 5 meses a partir da data
de entrega; legislacao: conforme legislacao
vigente; verificacao: produto sujeito a
verificacao no ato da entrega; unidade de
fornecimento: paco

00037 6.000,00UND.0001194100006 BISCOITO CREAM CRACKER sabor: original;
ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e acido folico; peso do produto:
minimo de 400 g; material da embalagem:
embalagem polipropileno biorientado (bopp);
data de fabricacao: impresso no rotulo; prazo
de validade: minimo 5 meses a partir da data
de entrega; legislacao: conforme legislacao
vigente; verificacao: produto sujeito a
verificacao no ato da entrega; unidade de
fornecimento: paco

00068 5.000,00UND.0001194100006 BISCOITO CREAM CRACKER sabor: original;
ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e acido folico; peso do produto:
minimo de 400 g; material da embalagem:
embalagem polipropileno biorientado (bopp);
data de fabricacao: impresso no rotulo; prazo
de validade: minimo 5 meses a partir da data
de entrega; legislacao: conforme legislacao
vigente; verificacao: produto sujeito a
verificacao no ato da entrega; unidade de
fornecimento: paco

00102 3.000,00UND.0001194100006 BISCOITO CREAM CRACKER sabor: original;
ingredientes: farinha de trigo enriquecida
com ferro e acido folico; peso do produto:
minimo de 400 g; material da embalagem:
embalagem polipropileno biorientado (bopp);
data de fabricacao: impresso no rotulo; prazo
de validade: minimo 5 meses a partir da data
de entrega; legislacao: conforme legislacao
vigente; verificacao: produto sujeito a
verificacao no ato da entrega; unidade de
fornecimento: paco

00007 10.000,00KG.0001498800007 CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM carne
bovina moída tipo acém; conservação:
congelada; aspecto: cor, cheiro e sabor
próprio; higiênico sanitária: isentos de
sujidades, parasitas e larvas; legislação:
conforme lei federal n 6.925, de 17/12/2001;
produto sujeito a verificação no ato da
entrega; unidade de fornecimento conforme
solicitado.

00038 6.000,00KG.0001498800007 CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM carne
bovina moída tipo acém; conservação:
congelada; aspecto: cor, cheiro e sabor
próprio; higiênico sanitária: isentos de
sujidades, parasitas e larvas; legislação:
conforme lei federal n 6.925, de 17/12/2001;
produto sujeito a verificação no ato da
entrega; unidade de fornecimento conforme
solicitado.
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00069 5.000,00KG.0001498800007 CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM carne
bovina moída tipo acém; conservação:
congelada; aspecto: cor, cheiro e sabor
próprio; higiênico sanitária: isentos de
sujidades, parasitas e larvas; legislação:
conforme lei federal n 6.925, de 17/12/2001;
produto sujeito a verificação no ato da
entrega; unidade de fornecimento conforme
solicitado.

00103 3.000,00KG.0001498800007 CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM carne
bovina moída tipo acém; conservação:
congelada; aspecto: cor, cheiro e sabor
próprio; higiênico sanitária: isentos de
sujidades, parasitas e larvas; legislação:
conforme lei federal n 6.925, de 17/12/2001;
produto sujeito a verificação no ato da
entrega; unidade de fornecimento conforme
solicitado.

00008 2.000,00UND.0001498900008 CANJIQUINHA PACOTE DE 1 KG
acondicionamento: embalagem plástica
original; validade 5 meses a partir da data de
entrega; legislação: conforme resolução rdc
nº 263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote de 1 kg.

00039 2.000,00UND.0001498900008 CANJIQUINHA PACOTE DE 1 KG
acondicionamento: embalagem plástica
original; validade 5 meses a partir da data de
entrega; legislação: conforme resolução rdc
nº 263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote de 1 kg.

00070 3.000,00UND.0001498900008 CANJIQUINHA PACOTE DE 1 KG
acondicionamento: embalagem plástica
original; validade 5 meses a partir da data de
entrega; legislação: conforme resolução rdc
nº 263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote de 1 kg.

00009 2.000,00UND.0001499000009 COLORAU EM PO colorau em pó, com
identificação do produto, data de fabricação
e prazo de validade mínimo 5 meses após a
entrega; unidade de fornecimento: pacote
com 500 gramas.

00040 2.000,00UND.0001499000009 COLORAU EM PO colorau em pó, com
identificação do produto, data de fabricação
e prazo de validade mínimo 5 meses após a
entrega; unidade de fornecimento: pacote
com 500 gramas.

00071 600,00UND.0001499000009 COLORAU EM PO colorau em pó, com
identificação do produto, data de fabricação
e prazo de validade mínimo 5 meses após a
entrega; unidade de fornecimento: pacote
com 500 gramas.

00010 10.000,00KG.0001507200010 CARNE  BOVINA TIPO ACEM carne bovina
tipo acém; conservação: congelada; aspecto:
cor, cheiro e sabor próprio; higiênico
sanitária: isentos de sujidades, parasitas e
larvas; legislação: conforme lei federal n
6.925, de 17/12/2001; produto sujeito a
verificação no ato da entrega; unidade de
fornecimento conforme solicitado.

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000 14/46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

00041 6.000,00KG.0001507200010 CARNE  BOVINA TIPO ACEM carne bovina
tipo acém; conservação: congelada; aspecto:
cor, cheiro e sabor próprio; higiênico
sanitária: isentos de sujidades, parasitas e
larvas; legislação: conforme lei federal n
6.925, de 17/12/2001; produto sujeito a
verificação no ato da entrega; unidade de
fornecimento conforme solicitado.

00072 4.000,00KG.0001507200010 CARNE  BOVINA TIPO ACEM carne bovina
tipo acém; conservação: congelada; aspecto:
cor, cheiro e sabor próprio; higiênico
sanitária: isentos de sujidades, parasitas e
larvas; legislação: conforme lei federal n
6.925, de 17/12/2001; produto sujeito a
verificação no ato da entrega; unidade de
fornecimento conforme solicitado.

00104 3.000,00KG.0001507200010 CARNE  BOVINA TIPO ACEM carne bovina
tipo acém; conservação: congelada; aspecto:
cor, cheiro e sabor próprio; higiênico
sanitária: isentos de sujidades, parasitas e
larvas; legislação: conforme lei federal n
6.925, de 17/12/2001; produto sujeito a
verificação no ato da entrega; unidade de
fornecimento conforme solicitado.

00011 10.000,00KG.0001499100011 CARNE DE FRANGO PEITO COM OSSO, SEM
CARCAÇA carne de frango peito; com osso,
sem carcaça, conservação: congelada;
aspecto: cor e cheiro e sabor próprio:
unidade de fornecimento conforme solicitado.

00042 6.000,00KG.0001499100011 CARNE DE FRANGO PEITO COM OSSO, SEM
CARCAÇA carne de frango peito; com osso,
sem carcaça, conservação: congelada;
aspecto: cor e cheiro e sabor próprio:
unidade de fornecimento conforme solicitado.

00073 5.000,00KG.0001499100011 CARNE DE FRANGO PEITO COM OSSO, SEM
CARCAÇA carne de frango peito; com osso,
sem carcaça, conservação: congelada;
aspecto: cor e cheiro e sabor próprio:
unidade de fornecimento conforme solicitado.

00105 5.000,00KG.0001499100011 CARNE DE FRANGO PEITO COM OSSO, SEM
CARCAÇA carne de frango peito; com osso,
sem carcaça, conservação: congelada;
aspecto: cor e cheiro e sabor próprio:
unidade de fornecimento conforme solicitado.

00012 3.000,00UND.0001499200012 FUBA DE MILHO - 1 KG fubá de milho
acondicionamento: embalagem original;
validade: mínima de 4 meses a partir da data
de entrega; legislação: conforme resolução
rdc nº 263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote de 1 kg.

00043 3.000,00UND.0001499200012 FUBA DE MILHO - 1 KG fubá de milho
acondicionamento: embalagem original;
validade: mínima de 4 meses a partir da data
de entrega; legislação: conforme resolução
rdc nº 263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote de 1 kg.

00074 3.000,00UND.0001499200012 FUBA DE MILHO - 1 KG fubá de milho
acondicionamento: embalagem original;
validade: mínima de 4 meses a partir da data
de entrega; legislação: conforme resolução
rdc nº 263, de 22/09/2005; unidade de
fornecimento: pacote de 1 kg.
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00013 12.000,00UND.0001194800013 FEIJAO PRETO TIPO 1 acondicionado em
embalagem plástica original com1 kg .
validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00044 5.000,00UND.0001194800013 FEIJAO PRETO TIPO 1 acondicionado em
embalagem plástica original com1 kg .
validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00075 4.000,00UND.0001194800013 FEIJAO PRETO TIPO 1 acondicionado em
embalagem plástica original com1 kg .
validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00014 3.000,00UND.0001499800014 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA SECA
farinha de mandioca branca seca de primeira
qualidade; classe branca; sub grupo fina:
beneficiada endereço de fabricante ou
empacotador contendo data de fabricação e
prazo de validade; unidade de fornecimento:
pacote contendo 1 kg.

00045 3.000,00UND.0001499800014 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA SECA
farinha de mandioca branca seca de primeira
qualidade; classe branca; sub grupo fina:
beneficiada endereço de fabricante ou
empacotador contendo data de fabricação e
prazo de validade; unidade de fornecimento:
pacote contendo 1 kg.

00076 2.000,00UND.0001499800014 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA SECA
farinha de mandioca branca seca de primeira
qualidade; classe branca; sub grupo fina:
beneficiada endereço de fabricante ou
empacotador contendo data de fabricação e
prazo de validade; unidade de fornecimento:
pacote contendo 1 kg.

00016 2.000,00UND.0001195100015 GELATINA EM PO SABOR UVA embalagem de
1kg. validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00047 2.000,00UND.0001195100015 GELATINA EM PO SABOR UVA embalagem de
1kg. validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00078 200,00UND.0001195100015 GELATINA EM PO SABOR UVA embalagem de
1kg. validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00106 1.000,00UND.0001195100015 GELATINA EM PO SABOR UVA embalagem de
1kg. validade : 5 meses a partir da data de
entrega.

00017 7.000,00UND.0001195200016 MACARRAO TIPO ESPAGUETE composicao:
semola; acondicionamento: embalagem
plastica original; validade: minimo de 6 meses
a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 263, de
22/09/2005; unidade  de fornecimento:
pacote 500 gramas.

00048 4.000,00UND.0001195200016 MACARRAO TIPO ESPAGUETE composicao:
semola; acondicionamento: embalagem
plastica original; validade: minimo de 6 meses
a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 263, de
22/09/2005; unidade  de fornecimento:
pacote 500 gramas.
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00079 4.000,00UND.0001195200016 MACARRAO TIPO ESPAGUETE composicao:
semola; acondicionamento: embalagem
plastica original; validade: minimo de 6 meses
a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 263, de
22/09/2005; unidade  de fornecimento:
pacote 500 gramas.

00018 7.000,00UND.0001195300017 MACARRAO TIPO PARAFUSO composicao:
semola; acondicionamento: embalagem
plastica original; validade: minimo de 6 meses
a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 263, de
22/09/2005; unidade de fornecimento:
pacote 500 gramas.

00049 2.000,00UND.0001195300017 MACARRAO TIPO PARAFUSO composicao:
semola; acondicionamento: embalagem
plastica original; validade: minimo de 6 meses
a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 263, de
22/09/2005; unidade de fornecimento:
pacote 500 gramas.

00080 4.000,00UND.0001195300017 MACARRAO TIPO PARAFUSO composicao:
semola; acondicionamento: embalagem
plastica original; validade: minimo de 6 meses
a partir da data de entrega; legislacao:
conforme resolucao rdc n 263, de
22/09/2005; unidade de fornecimento:
pacote 500 gramas.

00019 3.000,00UND.0001195400018 MARGARINA SABOR COM SAL
acondicionamento: pote plastico; validade:
minimo de 5 meses a partir da data de
entrega; legislacao: conforme portaria do
ministerio da agricultura n372, de
04/09/1997; unidade de fornecimento: pote
500 gramas.

00050 1.500,00UND.0001195400018 MARGARINA SABOR COM SAL
acondicionamento: pote plastico; validade:
minimo de 5 meses a partir da data de
entrega; legislacao: conforme portaria do
ministerio da agricultura n372, de
04/09/1997; unidade de fornecimento: pote
500 gramas.

00081 2.000,00UND.0001195400018 MARGARINA SABOR COM SAL
acondicionamento: pote plastico; validade:
minimo de 5 meses a partir da data de
entrega; legislacao: conforme portaria do
ministerio da agricultura n372, de
04/09/1997; unidade de fornecimento: pote
500 gramas.

00107 480,00UND.0001195400018 MARGARINA SABOR COM SAL
acondicionamento: pote plastico; validade:
minimo de 5 meses a partir da data de
entrega; legislacao: conforme portaria do
ministerio da agricultura n372, de
04/09/1997; unidade de fornecimento: pote
500 gramas.

00020 10.000,00UND.0001195700019 OLEO DE SOJA refinado, em embalagem
plastica original com 900ml validade : 5 meses
a partir da data de entrega.

00051 5.000,00UND.0001195700019 OLEO DE SOJA refinado, em embalagem
plastica original com 900ml validade : 5 meses
a partir da data de entrega.

00084 3.000,00UND.0001195700019 OLEO DE SOJA refinado, em embalagem
plastica original com 900ml validade : 5 meses
a partir da data de entrega.
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00021 5.000,00UND.0001479200020 SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO
SABOR CAJU suco concentrado
industrializado: sabor caju pasteurizado, sem
corantes artificiais, com conservação fora de
refrigeração, vitaminado ou com vitaminas
e/ou sais minerais. embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de
fabricação, prazo de validade e registro no
ms, embalagem de 500 ml.

00052 4.000,00UND.0001479200020 SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO
SABOR CAJU suco concentrado
industrializado: sabor caju pasteurizado, sem
corantes artificiais, com conservação fora de
refrigeração, vitaminado ou com vitaminas
e/ou sais minerais. embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de
fabricação, prazo de validade e registro no
ms, embalagem de 500 ml.

00085 1.500,00UND.0001479200020 SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO
SABOR CAJU suco concentrado
industrializado: sabor caju pasteurizado, sem
corantes artificiais, com conservação fora de
refrigeração, vitaminado ou com vitaminas
e/ou sais minerais. embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de
fabricação, prazo de validade e registro no
ms, embalagem de 500 ml.

00108 2.000,00UND.0001479200020 SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO
SABOR CAJU suco concentrado
industrializado: sabor caju pasteurizado, sem
corantes artificiais, com conservação fora de
refrigeração, vitaminado ou com vitaminas
e/ou sais minerais. embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de
fabricação, prazo de validade e registro no
ms, embalagem de 500 ml.

00022 5.000,00UND.0001277400021 SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO
SABOR GOIABA pasteurizado, sem corantes
artificiais,  com conservação fora de
refrigeração, vitaminado ou com vitaminas
e/ou sais minerais. embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de
fabricação, prazo de validade e registro no
ms embalagem de 500ml.

00053 4.000,00UND.0001277400021 SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO
SABOR GOIABA pasteurizado, sem corantes
artificiais,  com conservação fora de
refrigeração, vitaminado ou com vitaminas
e/ou sais minerais. embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de
fabricação, prazo de validade e registro no
ms embalagem de 500ml.

00086 1.500,00UND.0001277400021 SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO
SABOR GOIABA pasteurizado, sem corantes
artificiais,  com conservação fora de
refrigeração, vitaminado ou com vitaminas
e/ou sais minerais. embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de
fabricação, prazo de validade e registro no
ms embalagem de 500ml.
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00109 2.000,00UND.0001277400021 SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO
SABOR GOIABA pasteurizado, sem corantes
artificiais,  com conservação fora de
refrigeração, vitaminado ou com vitaminas
e/ou sais minerais. embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de
fabricação, prazo de validade e registro no
ms embalagem de 500ml.

00023 3.000,00UND.0001196200022 SAL REFINADO iodado; acondicionamento:
embalagem plastica original; validade: minimo
de 10 meses a partir da data de entrega;
legislacao: conforme resolucao rdc n 130, de
26/05/2003; unidade de fornecimento:
pacote 1 quilograma

00054 2.000,00UND.0001196200022 SAL REFINADO iodado; acondicionamento:
embalagem plastica original; validade: minimo
de 10 meses a partir da data de entrega;
legislacao: conforme resolucao rdc n 130, de
26/05/2003; unidade de fornecimento:
pacote 1 quilograma

00088 1.000,00UND.0001196200022 SAL REFINADO iodado; acondicionamento:
embalagem plastica original; validade: minimo
de 10 meses a partir da data de entrega;
legislacao: conforme resolucao rdc n 130, de
26/05/2003; unidade de fornecimento:
pacote 1 quilograma

00024 1.200,00UND.0001498600023 VINAGRE (AGRIN) COR BRANCA 750 ML
vinagre (agrin) cor branco, acondicionamento
em embalagem plástica contendo 750 ml;
validade 24 meses; legislação de acordo com
a legislação atual vigente;  unidade de
fornecimento: garrafa.

00055 600,00UND.0001498600023 VINAGRE (AGRIN) COR BRANCA 750 ML
vinagre (agrin) cor branco, acondicionamento
em embalagem plástica contendo 750 ml;
validade 24 meses; legislação de acordo com
a legislação atual vigente;  unidade de
fornecimento: garrafa.

00089 600,00UND.0001498600023 VINAGRE (AGRIN) COR BRANCA 750 ML
vinagre (agrin) cor branco, acondicionamento
em embalagem plástica contendo 750 ml;
validade 24 meses; legislação de acordo com
a legislação atual vigente;  unidade de
fornecimento: garrafa.

00025 10.000,00LATA0001196400024 SARDINHA EM CONSERVA DE 125GR
preparada com pescado limpo, eviscerado,
cozido, imersa em molho de tomate.
acondicionada em recipiente de folha de
flandres íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 125gr de peso liquido. a
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, numero de lote,
data de validade, quantidade do produto,
numero de registro e atender a legislação
vigente. o produto deverá apresentar a
validade mínima  de 06(seis) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.
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00056 4.000,00LATA0001196400024 SARDINHA EM CONSERVA DE 125GR
preparada com pescado limpo, eviscerado,
cozido, imersa em molho de tomate.
acondicionada em recipiente de folha de
flandres íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 125gr de peso liquido. a
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, numero de lote,
data de validade, quantidade do produto,
numero de registro e atender a legislação
vigente. o produto deverá apresentar a
validade mínima  de 06(seis) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

00090 5.000,00LATA0001196400024 SARDINHA EM CONSERVA DE 125GR
preparada com pescado limpo, eviscerado,
cozido, imersa em molho de tomate.
acondicionada em recipiente de folha de
flandres íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 125gr de peso liquido. a
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, numero de lote,
data de validade, quantidade do produto,
numero de registro e atender a legislação
vigente. o produto deverá apresentar a
validade mínima  de 06(seis) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

00110 3.000,00LATA0001196400024 SARDINHA EM CONSERVA DE 125GR
preparada com pescado limpo, eviscerado,
cozido, imersa em molho de tomate.
acondicionada em recipiente de folha de
flandres íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 125gr de peso liquido. a
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, numero de lote,
data de validade, quantidade do produto,
numero de registro e atender a legislação
vigente. o produto deverá apresentar a
validade mínima  de 06(seis) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

00026 700,00UND.0001196500025 LEITE EM PO INTEGRAL instantâneo, com
ferro + vitamina a, c e d. embalagem com
400gr. validade 5 meses a partir da data de
entrega.

00057 600,00UND.0001196500025 LEITE EM PO INTEGRAL instantâneo, com
ferro + vitamina a, c e d. embalagem com
400gr. validade 5 meses a partir da data de
entrega.

00091 600,00UND.0001196500025 LEITE EM PO INTEGRAL instantâneo, com
ferro + vitamina a, c e d. embalagem com
400gr. validade 5 meses a partir da data de
entrega.

00111 1.300,00UND.0001196500025 LEITE EM PO INTEGRAL instantâneo, com
ferro + vitamina a, c e d. embalagem com
400gr. validade 5 meses a partir da data de
entrega.

00027 300,00C.X0001499400026 CALDO DE  GALINHA caldo de galinha;
acondicionamento em caixa original; validade
5 meses a partir da data de entrega; unidade
de fornecimento: caixa com 24 tabletes de
19g cada.
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00058 150,00C.X0001499400026 CALDO DE  GALINHA caldo de galinha;
acondicionamento em caixa original; validade
5 meses a partir da data de entrega; unidade
de fornecimento: caixa com 24 tabletes de
19g cada.

00092 250,00C.X0001499400026 CALDO DE  GALINHA caldo de galinha;
acondicionamento em caixa original; validade
5 meses a partir da data de entrega; unidade
de fornecimento: caixa com 24 tabletes de
19g cada.

00028 5.000,00LATA0001196700027 MILHO VERDE EM CONSERVA em conserva
ingredientes: milho, água, e sal, sem
conservantes. embalagem longa vida, deve
estar intacta, resistente, vedada
hermeticamente, com peso líquido de 200gr.
prazo de validade mínimo de cinco meses a
contar a partir da data de entrega.

00059 2.000,00LATA0001196700027 MILHO VERDE EM CONSERVA em conserva
ingredientes: milho, água, e sal, sem
conservantes. embalagem longa vida, deve
estar intacta, resistente, vedada
hermeticamente, com peso líquido de 200gr.
prazo de validade mínimo de cinco meses a
contar a partir da data de entrega.

00093 1.500,00LATA0001196700027 MILHO VERDE EM CONSERVA em conserva
ingredientes: milho, água, e sal, sem
conservantes. embalagem longa vida, deve
estar intacta, resistente, vedada
hermeticamente, com peso líquido de 200gr.
prazo de validade mínimo de cinco meses a
contar a partir da data de entrega.

00112 1.000,00LATA0001196700027 MILHO VERDE EM CONSERVA em conserva
ingredientes: milho, água, e sal, sem
conservantes. embalagem longa vida, deve
estar intacta, resistente, vedada
hermeticamente, com peso líquido de 200gr.
prazo de validade mínimo de cinco meses a
contar a partir da data de entrega.

00029 10.000,00KG.0001196800028 LINGUIÇA DE FRANGO de 1ª qualidade,
deverá apresentar-se com aspecto, cor,
cheiro e sabor característico. livre de
parasitas, micróbios e qualquer substância
nociva. embalagem: plástica, contendo a
quantidade solicitada. na embalagem deve
conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne, carimbo de
inspeção estadual ou federal. apresentar em
anexo a proposta, documentos que
comprovem a inspeção sanitária dos produtos
fornecidos de acordo com a legislação
vigente.
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00060 6.000,00KG.0001196800028 LINGUIÇA DE FRANGO de 1ª qualidade,
deverá apresentar-se com aspecto, cor,
cheiro e sabor característico. livre de
parasitas, micróbios e qualquer substância
nociva. embalagem: plástica, contendo a
quantidade solicitada. na embalagem deve
conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne, carimbo de
inspeção estadual ou federal. apresentar em
anexo a proposta, documentos que
comprovem a inspeção sanitária dos produtos
fornecidos de acordo com a legislação
vigente.

00094 6.000,00KG.0001196800028 LINGUIÇA DE FRANGO de 1ª qualidade,
deverá apresentar-se com aspecto, cor,
cheiro e sabor característico. livre de
parasitas, micróbios e qualquer substância
nociva. embalagem: plástica, contendo a
quantidade solicitada. na embalagem deve
conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne, carimbo de
inspeção estadual ou federal. apresentar em
anexo a proposta, documentos que
comprovem a inspeção sanitária dos produtos
fornecidos de acordo com a legislação
vigente.

00113 6.000,00KG.0001196800028 LINGUIÇA DE FRANGO de 1ª qualidade,
deverá apresentar-se com aspecto, cor,
cheiro e sabor característico. livre de
parasitas, micróbios e qualquer substância
nociva. embalagem: plástica, contendo a
quantidade solicitada. na embalagem deve
conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne, carimbo de
inspeção estadual ou federal. apresentar em
anexo a proposta, documentos que
comprovem a inspeção sanitária dos produtos
fornecidos de acordo com a legislação
vigente.

00030 500,00UND.0001499500029 MISTURA DE BOLO SABOR BAUNILHA mistura
de bolo sabor baunilha, acondicionada em
embalagem original, validade; 5 meses a
partir da data de entrega; unidade de
fornecimento: em embalagem de, no mínimo,
400 gramas

00061 300,00UND.0001499500029 MISTURA DE BOLO SABOR BAUNILHA mistura
de bolo sabor baunilha, acondicionada em
embalagem original, validade; 5 meses a
partir da data de entrega; unidade de
fornecimento: em embalagem de, no mínimo,
400 gramas

00095 200,00UND.0001499500029 MISTURA DE BOLO SABOR BAUNILHA mistura
de bolo sabor baunilha, acondicionada em
embalagem original, validade; 5 meses a
partir da data de entrega; unidade de
fornecimento: em embalagem de, no mínimo,
400 gramas
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00114 200,00UND.0001499500029 MISTURA DE BOLO SABOR BAUNILHA mistura
de bolo sabor baunilha, acondicionada em
embalagem original, validade; 5 meses a
partir da data de entrega; unidade de
fornecimento: em embalagem de, no mínimo,
400 gramas

00031 400,00UND.0001499600030 MISTURA DE BOLO SABOR CHOCOLATE
mistura de bolo sabor chocolate,
acondicionada em embalagem original,
validade; 5 meses a partir da data de
entrega; unidade de fornecimento: em
embalagem de, no mínimo, 400 gramas.

00062 300,00UND.0001499600030 MISTURA DE BOLO SABOR CHOCOLATE
mistura de bolo sabor chocolate,
acondicionada em embalagem original,
validade; 5 meses a partir da data de
entrega; unidade de fornecimento: em
embalagem de, no mínimo, 400 gramas.

00096 200,00UND.0001499600030 MISTURA DE BOLO SABOR CHOCOLATE
mistura de bolo sabor chocolate,
acondicionada em embalagem original,
validade; 5 meses a partir da data de
entrega; unidade de fornecimento: em
embalagem de, no mínimo, 400 gramas.

00115 200,00UND.0001499600030 MISTURA DE BOLO SABOR CHOCOLATE
mistura de bolo sabor chocolate,
acondicionada em embalagem original,
validade; 5 meses a partir da data de
entrega; unidade de fornecimento: em
embalagem de, no mínimo, 400 gramas.

00032 400,00UND.0001499700031 MISTURA DE BOLO SABOR COCO mistura de
bolo sabor coco, acondicionada em
embalagem original, validade; 5 meses a
partir da data de entrega; unidade de
fornecimento: em embalagem de, no mínimo,
400 gramas.

00063 200,00UND.0001499700031 MISTURA DE BOLO SABOR COCO mistura de
bolo sabor coco, acondicionada em
embalagem original, validade; 5 meses a
partir da data de entrega; unidade de
fornecimento: em embalagem de, no mínimo,
400 gramas.

00097 100,00UND.0001499700031 MISTURA DE BOLO SABOR COCO mistura de
bolo sabor coco, acondicionada em
embalagem original, validade; 5 meses a
partir da data de entrega; unidade de
fornecimento: em embalagem de, no mínimo,
400 gramas.

00116 100,00UND.0001499700031 MISTURA DE BOLO SABOR COCO mistura de
bolo sabor coco, acondicionada em
embalagem original, validade; 5 meses a
partir da data de entrega; unidade de
fornecimento: em embalagem de, no mínimo,
400 gramas.

00082 4.800,00UND.0001499300032 MINGAU DE  AVEIA mingau de aveia;
acondicionamento: embalagem plástica
original; validade: 5 meses a partir da data
de entrega; unidade de fornecimento:
embalagem com aproximadamente 350
gramas

00083 4.800,00UND.0001507100033 MINGAU DE  MILHO mingau de milho;
acondicionamento: embalagem plástica
original; validade: 5 meses a partir da data
de entrega; unidade de fornecimento:
embalagem de no mínimo 350 gramas.
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00087 2.500,00UND.0001277500034 SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO
SABOR MARACUJA pasteurizado, sem
corantes artificiais,  com conservação fora de
refrigeração, vitaminado ou com vitaminas
e/ou sais minerais. embalagem deverá ser
atóxica com dizeres de rotulagem data de
fabricação, prazo de validade e registro no
ms embalagem de 500 ml.
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Anexo ll

TERMO DE REFERÊNCIA

1	- DO OBJETO:

1.1 - O presente termo de referência tem por escopo subsidiar o procedimento licitatório, mediante pregão, sob a
forma presencial, com finalidade de efetuar a formalização de Registro de Preços para aquisição de gênero
alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, nas diversas modadalidade de
ensino, através da Secretaria Municipal de Educação.

1.2 - Os quantitativos dos materiais foram mensurados de forma estimativa, ficando facultado a esta
Administração adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que caiba a DETENTORA
qualquer indenização pelos quantitativos não requisitados.

2	- DA JUSTIFICATIVA:

2.1 - O fornecimento de merenda escolar é um direito do aluno e possui a capacidade de equalizar às demandas
quanto às questões sociais, além de contribuir para a nutrição infantil de alunos em fase de crescimento e
formalização cognitiva.
Para esta SEMED/BG-ES, está é uma das principais contratações anuais, pois, além de cumprir às questões legais,
atribuídas pelo orgão de acompanhamento e fiscalização superiores, possui o condão de ampliar a oferta de
produtos à comunicada escolar como um todo, além de contribuir para a não evasão escolar de crianças, ainda na
primeira infância.

3 - DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

3.1 - A(s) empresa(s) vencedora(s) da fase de lances ficará(ão) OBRIGADAS a apresentar amostra para todos os
Lotes.

3.1.1	- A(s) empresa(s) que ofertar(em) em sua proposta produtos com as marcas de referência de qualidade,
apontadas nas especificações dos itens, ficará(ão) desobrigada(s) da apresentação de amostra do respectivo lote.

3.2	- As amostras dos produtos deverão ser apresentadas, no prazo de 3 (três) dias úteis, após o encerramento da
sessão, no almoxarifado do setor Municipal de  Alimentação Escolar- SEMAE, vinculado a Secretaria Municipal de
Educação, situado na  Rua Judith Leão Castelo, nº 444,  Centro, Baixo Guandu-ES, CEP 29.730-000, , de segunda a
sexta-feira, exceto feriado , das 07h às 16h, tel.: (27) 3732-3746.

3.3	- As embalagens das amostras deverão ser originais do produto, devidamente lacradas e estarem em perfeito
estado de conservação e identificação, sob pena de desclassificação.

3.4	- Não será avaliada amostra que não esteja em sua embalagem original ou se a mesma estiver violada.

3.5	- A empresa vencedora que não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com as exigências deste
edital, inclusive quanto a marca cotada, será desclassificada, sob pena de incorrer nas sanções previstas na
legislação.

3.6	- Na hipótese de amostra reprovada, a proposta de preços da empresa será desclassificada, somente quanto
aos itens em questão e será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, na
ordem crescente de preço e assim sucessivamente.

3.7	- O procedimento licitatório, quanto aos itens de amostra, somente será adjudicado após emissão do Laudo de
Avaliação e Aprovação das Amostras.

3.8	-  Os servidores designados para procederem com a avaliação das amostras e elaboração do Laudo de
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Avaliação e Aprovação das Amostras são: 	Vander Cuba (Presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Baixo
Guandu), Ediana Berger da Vitória  (Coordenadora do Setor de Alimentação Escolar Municipal), Bruno Moraes
Dabus (Nutricionista responsável pela Merenda Escolar Municipal) e Kelly Christina Damasceno Gama (Secretária
Municipal de Educação).

4- DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

4.1	- A emissão da Autorização de Fornecimento constitui o instrumento de formalização do fornecimento dos
materiais, pela DETENTORA.

4.2	- A Autorização de Fornecimento será emitida após a formalização da Solicitação de Fornecimento, pela
secretaria interessada, discriminando a especificação técnica, a quantidade e o valor unitário e total dos
respectivos itens, e o servidor responsável pela fiscalização.

4.3	 - O objeto desta ata deverá ser entregue no almoxarifado do setor Municipal de  Alimentação Escolar- SEMAE,
vinculado a Secretaria Municipal de Educação, situado na  Rua Judith Leão Castelo, nº 444,  Centro, Baixo
Guandu-ES, CEP 29.730-000, de segunda a sexta-feira, exceto feriado , das 07h às 16h, tel.: (27) 3732-3746.

4.4	 - O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Autorização
de Fornecimento via endereço eletrônico, a ser expedida pelas Secretaria Municipal de Educação.

4.5	 -	As licitantes vencedoras dos lotes que se referem ao fornecimento de materiais, obrigatoriamente, deverão
entregar, sob pena de rejeição dos mesmos no ato do recebimento:
a)	Produtos nas mesmas marcas indicadas nas propostas de preços vencedoras do certame de acordo com as
amostras aprovada;
b)	Produtos que contenham validade deverão ser entregues com 90% do seu prazo a vencer, contados da data de
entrega no almoxarifado;
c)	Produtos deverão ser entregues em embalagem original, sem avarias devidamente lacradas, devendo ser
identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa, sobre suas características, quais
sejam: qualidade, quantidade, composição, prazo de validade, origem, entre outros.

4.6	 - Todas as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos materiais serão por conta da
empresa vencedora.

4.7	 - O recebimento do objeto desta licitação dar-se-á:
a) Provisoriamente, no ato do recebimento de materiais;
b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.

4.8	- Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.

4.9	 - Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações técnicas do
objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa vencedora
a providenciar a substituição daqueles não aceitos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. O transporte e carregamento
dos materiais não aceitos serão de responsabilidade da empresa.

4.10	 - Somente será aceito pelo Almoxarifado, as entregas integrais de acordo com o quantitativo total e
especificações constantes das Autorizações de Fornecimento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
instrumento.

4.11	 - As entregas parciais serão rejeitadas e ficarão disponíveis para retirada pela empresa vencedora, sob
pena de sofrer as sanções previstas neste instrumento.

4.12	 - Todas as despesas de recolhimento e transporte dos materiais e rejeitados ficará a cargo da DETENTORA.

4.13	 - Caso a DETENTORA se recuse a assinar a Autorização de Fornecimento ou se não dispuser de condições de
atender integralmente à necessidade da Administração, a mesma poderá ser expedida para as demais
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proponentes que concordarem em fornecer os materiais, observada a ordem de classificação do Registro de
Preços.

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1	- O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, ao Município de Baixo Guandu através da
unidade gestora Secretaria Municipal de Educação, acompanhada dos documentos de regularidade fiscal exigidos
para habilitação no procedimento licitatório, a saber:
a)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c)	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede
da Empresa;
d)	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município
Sede da Empresa;
e)	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.

5.2	- A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela DETENTORA serão atestados pelo responsável pelo
recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta)
dias ininterruptos após a respectiva apresentação.

5.3	- Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a DETENTORA obrigada a
indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.

5.4	- Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas, será solicitada a DETENTORA providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo
para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.

5.5	- A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.

5.6	 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Baixo Guandu, mediante documentação própria,
para apreciação da autoridade competente.

5.7	- O Município de Baixo Guandu poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela DETENTORA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.

5.8	- Para a efetivação do pagamento a DETENTORA deverá manter as mesmas condições previstas no  edital no
que concerne a proposta de preço e a habilitação.

5.9	- Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da
Lei nº 8.666/93.

5.10	- Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.11	- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

6 - DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1	- A vigência da Ata de Registro de Preços dar-se-á por um período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data
posterior à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo.

7 - DOS ORGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO:

7.1 	- A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do
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presente Registro de Preços, enquanto as demais Secretarias que compõe o Poder Executivo Municipal são
classificadas como participantes.

7.2	 - Fica facultada a adesão e outros órgãos interessados ao presente Sistema de Registro de Preços, durante a
sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador indicado no item 7.1, mediante aceitação de
fornecimento pela licitante detentora da Ata de Registro de Preços, em conformidade com os critérios
estabelecidos no Decreto Municipal nº 5.126/2017, Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/13 e suas alterações.
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Anexo lll- Credenciamento

CARTA CREDENCIAL

Pregão Presencial nº 031/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O	abaixo	assinado,	na qualidade	de responsável legal	pela	empresa....................................
........................,devidamente inscrita no CNPJ sob o nº............................................................,com sede na
Rua/Av ..............................................., nº.........., Bairro...............................................,
Cidade..........................................................,UF........., vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª)
................................................., Carteira de  Identidade nº............................., é pessoa autorizada a
representar, em todos os atos,  a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe,
podendo para tanto, assinar todas as declarações exigidas no edital, proposta de preços, oferecer novos lances
verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA

__________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga, bem como
o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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Anexo lV- Declaração

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS

Pregão Presencial nº 031/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa ............................................. devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº ..........................................., com sede na Rua/Av  ................................, nº..........,
Bairro..................., Cidade ............................, UF......., DECLARA, sob as penas da lei, que satisfaz plenamente
todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inciso VII, do art.
4º, da Lei n° 10.520/02.

LOCAL E DATA

__________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo V-Declaração

MODELO DE DECLARAÇÃO (INCISO III, ART. 9° DA LEI N° 8.666/93)

Pregão Presencial nº 031/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela
empresa......................................................................, devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº....................................,com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro...................,
Cidade............., UF......, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que nenhum dos seus sócios e qualquer das
pessoas por esses designados para acompanhar o certame, encontra-se ligado a qualquer das pessoas
mencionadas no inciso III do art. 9° da Lei n° 8.666/93, por parentesco com agentes públicos do órgão ou entre
contratante até o terceiro grau.

LOCAL E DATA

__________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo Vl- Declaração

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº 031/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O	abaixo	assinado,	na	qualidade	de	responsável	legal	pela empresa
..................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº............,com
sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., Cidade............, UF......., DECLARA, sob as
penalidades da Lei, que enquadra-se como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do incis
e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e para fins de obtenção dos benefícios da referida Lei e suas
alterações, não estar incurso em nenhuma das vedações do art. 3º, §4º.

LOCAL E DATA

__________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo Vll-Declaração

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Pregão Presencial nº 031/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa ..................................................,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº...................., com sede na Rua/Av ................................, nº..........,
bairro......................................................................., cidade............, UF......., DECLARA, sob as penalidades da
Lei, seu endereço eletrônico oficial (e-mail).....................,telefone
(fixo)...........................(celular)........................para notificar e receber decisões proferidas no procedimento
acima epigrafado , que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos.

LOCAL E DATA

__________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo Vlll- Declaração

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93

Pregão Presencial nº 031/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo	assinado,  na qualidade	de	responsável	legal pela empresa........................., devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº ...................................................., com sede na Rua/Av ................................, nº..........,
bairro..................., cidade............, UF......., DECLARA, sob as penalidades da Lei, para os fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

__________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo lX- Declaração

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Pregão Presencial nº 031/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa...................................................,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ..............................................., com sede na
Rua/Av................................., nº.........., bairro..................., Cidade....., UF......., DECLARA, sob as penas da Lei,
de que não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação, e que aceita todas as exigências do presente
Edital, bem como nos submete a todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

LOCAL E DATA

__________________________________
Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo X-

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXXXX/2021

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, através da Unidade Gestora Secretaria
Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 28.842.205/0001-33,
com sede na Kelly Christina Damasceno Gama, brasileira, Divorciada, servidora público municipal, portadora do
CPF nº 002.829.837-32, residente nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, considerando o
julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial nº xxxxxx/2021, instaurado sob o Sistema de Registro de
Preços, devidamente homologado pela autoridade competente conforme Processo nº 4632/2021, RESOLVE
registrar os preços dos lotes/itens listados nesta Ata, da empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o
nºxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua/Av.xxxxxxx nºxxxx, Bairro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-ES , CEP.: xxxxxxxxxx,
neste ato denominada DETENTORA, representada por (indicar a condição jurídica do representante perante a
empresa, por ex.sócio, diretor, procurador, etc), Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxx, (nome completo, nacionalidade, estado
civil, profissão), inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n° xxxxxxx, residente e
domiciliada na Rua/Av.xxxxxxxxxx, Bairro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx- ES, atendendo as condições previstas no
Instrumento Convocatório e mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1	- O objeto da presente licitação é a formalização de Registro de Preços para aquisição de gênero alimentícios
destinados  a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, nas diversas modadalidade de ensino,
através da da Secretaria Municipal de Educação, conforme relacionados no Anexo I do presente instrumento.
1.2	- Os quantitativos dos materiais foram mensurados de forma estimativa, ficando facultado a esta Administração
adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que caiba a empresa vencedora
qualquer indenização pelos quantitativos não requisitados.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

2.1	- A emissão da Autorização de Fornecimento constitui o instrumento de formalização do fornecimento dos
materiais, pela DETENTORA.
2.2	 - A Autorização de Fornecimento será emitida após a formalização da Solicitação de Fornecimento, pela
secretaria interessada, discriminando a especificação técnica, a quantidade e o valor unitário e total dos
respectivos itens, e o servidor responsável pela fiscalização.
2.3	- O objeto desta ata deverá ser entregue no almoxarifado do setor Municipal de  Alimentação Escolar- SEMAE,
vinculado a Secretaria Municipal de Educação, situado na  Rua Judith Leão Castelo, nº 444,  Centro, Baixo
Guandu-ES, CEP 29.730-000, de segunda a sexta-feira, exceto feriado , das 07h às 16h, tel.: (27) 3732-3746.
2.4	- O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Autorização
de Fornecimento via endereço eletrônico, a ser expedida pelas Secretaria Municipal de Educação.
2.5	- As licitantes vencedoras dos lotes que se referem ao fornecimento de materiais, obrigatoriamente, deverão
entregar, sob pena de rejeição dos mesmos no ato do recebimento:
a) Produtos nas mesmas marcas indicadas nas propostas de preços vencedoras do certame de acordo com as
amostras aprovada;
b)	Produtos que contenham validade deverão ser entregues com 90% do seu prazo a vencer, contados da data de
entrega no almoxarifado;
c)	Produtos deverão ser entregues em emabalagem original, sem avarias devidamente lacradas, devendo ser
identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características, quais
sejam: qualidade, quantidade, composição, , prazo de validade, origem, entre outros.
2.6	  - Todas as despesas com transporte, carregamento e descarregamento dos materiais serão por conta da
empresa vencedora.
2.7- O recebimento do objeto desta licitação dar-se-á:
a) Provisoriamente, no ato do recebimento de materiais;
b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade, quantidade e especificação do objeto e consequente aceitação.
2.8	- Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dos materiais.
2.9	- Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações técnicas do
objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa vencedora
a providenciar a substituição daqueles não aceitos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. O transporte e carregamento
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dos materiais não aceitos serão de responsabilidade da DETENTORA.
2.10	- Somente será aceito pelo Almoxarifado, as entregas integrais de acordo com o quantitativo total e
especificações constantes das Autorizações de Fornecimento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
instrumento.
2.11	- As entregas parciais serão rejeitadas e ficarão disponíveis para retirada pela empresa vencedora, sob pena
de sofrer as sanções previstas neste instrumento.
2.12	- Todas as despesas de recolhimento e transporte dos materiais e rejeitados ficará a cargo da DETENTORA.
2.13	- Caso a DETENTORA se recuse a assinar a Autorização de Fornecimento ou se não dispuser de condições de
atender integralmente à necessidade da Administração, a mesma poderá ser expedida para as demais
proponentes que concordarem em fornecer os materiais, observada a ordem de classificação do Registro de
Preços.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

3.1	 - Os preços a serem pagos são os definidos no Anexo I desta Ata, e nele estão inclusos todos os custos, dentre
eles, tributos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, materiais, mão de obra, embalagens e
quaisquer despesas inerentes ao fornecimento dos materiais, não acarretando mais nenhuma despesa a esta
Municipalidade.
3.2	 - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quinta deste instrumento.
3.3	 - A existência dos preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir, facultada a realização de licitações específicas ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hi-
póteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1	 - O pagamento será realizado de acordo com a entrega, mediante a apresentação pela DETENTORA, da Nota
Fiscal, ao Município de Baixo Guandu através da unidade gestora requisitante, acompanhada dos documentos de
regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, a saber:
a)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b)	Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da
Empresa;
d)	Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da
Empresa;
e)	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.

4.2 - A Nota Fiscal e os demais documentos emitidos pela DETENTORA serão atestados pelo responsável pelo
recebimento do objeto licitado e serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 30
(trinta) dias ininterruptos após a respectiva apresentação.
4.3	 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a DETENTORA obrigada a
indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.
4.4	 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações
fiscais/trabalhistas, será solicitada a DETENTORA providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo
para pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência.
4.5	 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e
acolhidos nos documentos da fase de Habilitação.
4.6	 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações
registradas no certame, deverá ser comunicado o CONTRATANTE, mediante documentação própria, para
apreciação da autoridade competente.
4.7	 - O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
DETENTORA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
4.8	 - Para a efetivação do pagamento, a DETENTORA deverá manter as condições previstas no edital no que
concerne a proposta de preço e a habilitação.
4.9	 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da
Lei nº 8.666/93.
4.10	- Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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4.11	- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1	- Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado nesta Ata, de forma a comprometer o
fornecimento/prestação do serviço nas condições anteriormente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte
procedimento:
5.1.1 - Cabe a DETENTORA protocolar junto ao Município de Baixo Guandu, requerimento de reequilíbrio
econômico-financeiro de preços, devidamente justificado e instruído com notas fiscais relativas ao mês de
realização da licitação, bem como ao mês de protocolo do requerimento, capazes de evidenciar o surgimento de
onerosidade em relação às obrigações inicialmente assumidas, decorrente do aumento no custo do bem/serviço no
mercado atual, o qual será submetido à Assessoria Jurídica Municipal para fins de análise e manifestação quanto
ao atendimento dos requisitos legais.
5.2	- Os preços resultantes do reequilíbrio econômico-financeiro terão a sua validade vinculada ao prazo regular
desta Ata de Registro.
5.3	- É vedado a DETENTORA desta Ata de Registro de Preços interromper o fornecimento do objeto licitado,
enquanto aguarda o trâmite do Requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, sob pena de aplicação das
sanções estabelecidas em edital, neste instrumento e na legislação pertinente.
5.4	- Confirmada a veracidade das alegações da DETENTORA e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o
reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro
de Preços no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, para fins de validade do novo preço registrado.
5.5	- No caso de indeferimento do requerimento, poderá o órgão gerenciador liberar a DETENTORA do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão devidamente fundamentada.
5.6	- Sendo a DETENTORA liberada, poderá a Administração convocar as demais empresas classificadas,
respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias do órgão
gerenciador e dos órgãos participantes e serão especificadas ao tempo da emissão da Solicitação de
Fornecimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1	- Constituem obrigações da DETENTORA, dentre outras inerentes ou decorrentes desta Ata de Registro de
Preços:
a)	Entregar dos produtos, objeto da presente, no prazo e local definido nesta Ata de Registro de Preços;
b)	Fornecer os objetos licitados em conformidade com as especificações técnicas definidas no Anexo I desta Ata;
c)	Custear todas as despesas com transporte e entrega dos objetos licitados;
d)	Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a entrega dos objetos licitados;
e)	Responsabilizar-se pelos danos que causam ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a
execução da presente Ata;
f)	 Comunicar por escrito ao órgão gerenciador, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha  afetar os
prazos de entrega dos objetos licitados, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução desta Ata;
g)	Permitir que os materiais sejam fiscalizados no ato da sua entrega;
h)	Substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, os objetos licitados que vierem a ser recusados por não
atenderem as especificações técnicas exigidas, quantitativo e qualidade;
i)	 Emitir Nota Fiscal no ato da entrega dos objetos licitado;
j)	 Manter durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as
condições de habilitação exigidas na licitação;
k) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1	- Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a)	Efetuar os pagamentos na forma e condições constantes nesta Ata;
b)	Acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos licitados, de acordo com a autorização de fornecimento,
comunicando à DETENTORA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
c)	Proceder à avaliação do objeto fornecido, quanto à sua quantidade, qualidade e especificações;
d)	Dar o devido recebimento ao objeto fornecido, após verificação da sua quantidade, qualidade e especificações;
e)	Publicar o extrato desta Ata, na forma da Lei;
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f)	 Fornecer, mediante solicitação escrita da DETENTORA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-los nos
casos omissos.
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

9.1 - O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à  de
sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1	- À DETENTORA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes
penalidades:
a)	Multa;
b) Rescisão da Ata de Registro de Preços ou cancelamento da Autorização de Fornecimento;
c)	Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu e,
d)	Declaração de inidoneidade.

10.2	- Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da respectiva ordem de
fornecimento, quando a DETENTORA:
a)	Fornecer os materiais, prestar os serviços em desacordo com as especificações constantes no presente
instrumento e/ou  na  autorização de fornecimento;
b)	Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
c)	Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do
Órgão Gerenciador;
d)	Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
e)	Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos a Administração ou a
terceiros, independentemente da obrigação da DETENTORA em reparar os danos  causados.
f)	 Descumprir quaisquer obrigações prevista em edital ou neste instrumento.
g)	Se recuse a assinar a Ata, Autorização de Fornecimento aceitá-la ou retirá-la dentro do prazo estabelecido no
edital.

10.3	- Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) da
respectiva Autorização de Fornecimento, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da mesma.
10.4	- Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à DETENTORA a pena de suspensão do direito de licitar com o
Município de Baixo Guandu, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, em função da
gravidade da falta cometida.
10.5	- Quando o objeto desta Ata não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua suspensão
será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de 10% (dez por
cento) da respectiva Autorização de Fornecimento.
10.6	- Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a DETENTORA, sem justa causa, não
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo desta
Municipalidade, independentemente das demais sanções cabíveis.
10.7	- A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator,
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
10.8	- Caso esta Municipalidade exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a
DETENTORA, justificando a medida.
10.9	- As multas aplicadas deverão ser recolhidas junto a Secretaria Municipal de Finanças, dentro do prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de
reconsideração do recurso.
10.10	- Poderá, ainda, a DETENTORA, a juízo do Órgão gerenciador, responder por perdas e danos,
independentemente das demais sanções previstas nesta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1	- A DETENTORA terá seu registro cancelado quando:
a)	Descumprir as disposições da presente Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao  caso;
b)	Não aceitar ou retirar a Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c)	Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;
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d)	Tiver deferida sua solicitação de cancelamento;
e) Estiver presentes razões de interesse público.

11.1.1 - O cancelamento do registro deverá ser formalizado pela parte interessada, mediante decisão
fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei.
11.2	- A DETENTORA poderá solicitar a Administração, mediante requerimento devidamente instruído, o
cancelamento de seu registro na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
capaz de comprometer a perfeita execução desta Ata.
11.2.1	- Conforme recomende a situação, poderá a Administração realizar as diligências que entender necessárias
para a verificação da ocorrência do fato alegado pela DETENTORA como ensejadora da solicitação de
cancelamento.
11.2.2	- O cancelamento do presente registro de preços, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento do
objeto cuja autorização de fornecimento tenha sido despachada antes dessa data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO :

12.1	- Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à perfeito
cumprimento deste instrumento, bem como das autorizações de fornecimento.
12.2	- A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso, para posterior comprovação.
12.3	- Os resultados alcançados em relação à DETENTORA, com verificação dos prazos, da execução e da
qualidade dos produtos/serviços demandados;
12.4	- O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, inclusive se a DETENTORA continua
mantendo em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
12.5	- O gestor da Ata de Registro de Preço, bem como os fiscais dos processos proveniente das solicitações de
fornecimento deve promover o registro de todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento dos serviços,
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme as previsões deste termo.
12.6	- A fiscalização podera ser efetuada por meio fotográfico, emissão de relatório técnico, bem como a emissão
de notificação a DETENTORA.

12.7	- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao órgao
gestor ou ao Secretário Municipal requisitante quando da solicitação de fornecimento, em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
12.8	- A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município de Baixo Guandu e não exclui nem reduz a
responsabilidade da DETENTORA por qualquer irregularidade ou responsabilidade no cumprimento deste
instrumento desta Ata.
12.9	- O servidor a ser designado como fiscal do processo de aquisição será indicado no ato da emissão da
solicitação de Fornecimento pelo secretário responsável pela requisição
CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS

13.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO

14.1	- Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Baixo Guandu- ES, para dirimir as dúvidas que porventura
possam advir da presente Ata de Registro de Preços.
14.2	- Estando assim devidamente contratados firmam a presente Ata que é lavrada em 02 (duas) vias para um só
fim e efeito.
Baixo Guandu - ES,___de___________de 2021.

____________________                ________________________________
CONTRATANTE                                         DETENTORA
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