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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

OBJETO: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Leite Tipo C, pasteurizado e 

envasado em sacos plásticos de 01 (um) litro, em atendimento às Secretarias Municipais de 

Educação, Saúde e Assistência Social. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/01/2019  

HORÁRIO: 09h00. 

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES. 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de direito público interno, sito à Rua 

Fritz Von Lutzow, 217, Centro, Baixo Guandu-ES, CEP: 29.730-000, inscrita no CNPJ sob o nº 

28.842.205/0001-33, na pessoa do seu Pregoeiro Oficial, nomeado através das Portarias nº 

023/2013 e 010/2019, Sr. Sandro Márcio Zamboni, torna público que, com base na Lei Federal 

8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, na Lei Federal nº 10.520/2002, nas Leis Complementares nº 

123/2006, 128/2008, 147/2017, 155/2016 e  Decreto Municipal nº 5.807/2017 (Decreto Municipal 

concernente às ME/EPP), nos Decretos Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018 e nos 

Decretos Municipais nº 5.126/2014 e 5.350/2015 (referentes ao Registro de Preços), fará realizar a 

Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 

menor preço por Item, visando o Registro de Preços para Futuras Aquisições de Leite Tipo C, 

pasteurizado e envasado em sacos plásticos de 01 (um) litro, em atendimento às Secretarias 

Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, através dos PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS protocolizados sob os nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018, devendo 

os envelopes de proposta e documentação serem entregues no endereço do Prédio da Sede da 

Prefeitura do Município de Baixo Guandu, situada à Rua Francisco Ferreira, nº 40, Centro, CEP: 

29.730-000, Baixo Guandu/ES, no Setor de Protocolo Geral, impreterivelmente, até as 08h30 do 

dia 29 de janeiro de 2019, sendo que os mesmos serão abertos às 09h00 do mesmo dia. O Edital 

poderá ser retirado pelo site: pmbg.es.gov.br ou solicitado à CPL- Comissão Permanente de 

licitação, sem custos pelo email: pmbglicitar2@hotmail.com ou solicitado pelo telefone (27) 3732-

8916. 

 

 

 

 

mailto:pmbglicitar2@hotmail.com
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I - DO OBJETO 

 

1.1 Registro de Preços para Futuras Aquisições de Leite Tipo C, pasteurizado e envasado 

em sacos plásticos de 01 (um) litro, em atendimento às Secretarias Municipais de 

Educação, Saúde e Assistência Social, conforme especificações constantes do anexo VII e 

VIII, partes integrantes deste Edital, para todos os fins. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 – somente poderão participar do certame interessados do ramo da atividade pertinente ao objeto 

da contratação, e que estejam enquadradas como ME/MEI/EPP, nos termos das leis 

complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014, 155/2016 e pelo Decreto municipal nº 

5.807/2017, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 

2.2 – DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/MEI/EPP  

 

Poderão participar da presente licitação, com vantagem a Microempresa, a Empresa de 

Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual, tendo em vista o cumprimento do disposto 

nas Leis Complementares n°123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e ainda pelo Decreto 

Municipal nº 5.807/2017. 

  

2.2.1- Nos termos dos Artigos 42 e 43 das Leis Complementares nº 123/2006 e na LC 155/2016, as 

Microempresas, as MEIS e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação da Regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

2.2.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 

suspenderá o prazo supracitado. 

 

2.2.3- A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.2, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da lei 

8.666/1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de 

classificação, para contratação. 

 

2.2.4- Será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial 

não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

2.2.5- Ocorrendo o empate, proceder -se- a da seguinte forma: 
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2.2.5.1 – A ME/MEI/EPP porte melhor classificada poderá apresentar proposta inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor. 

  

2.2.5.2- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

deste edital, serão convocadas as empresas remanescentes; 

 

2.2.6- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no item 2.2.4, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

 

2.2.7- Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

2.2.8- A ME/MEI/EPP que desejar usufruir dos benefícios de que tratam as Leis Complementares 

nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016, deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com 

os documentos de Credenciamento a Declaração de Enquadramento de ME/MEI/EPP do Anexo 

IX. 

 

2.2.8.1- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão 

comprovar seu enquadramento e condição através de Declaração de Enquadramento Arquivada 

na Junta Comercial da Sede da licitante ou pela Declaração Simplificada emitida pela Junta 

Comercial da Sede da licitante, facultado ao Pregoeiro, se for o caso, promover diligência com a 

finalidade de comprovar o enquadramento do LICITANTE como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, diante das normas da Lei.  

 

2.2.8.2- O Microempreendedor Individual basta apresentar a ficha de Cadastro de 

Microempreendedor que supre os documentos do item 2.2.8.1. 

 

2.3- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DAS ME/MEI/EPP 

- Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016: 

 

2.3.1. Poderão participar deste PREGÃO empresas que atenderem a todas as exigências deste 

edital e estiverem, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 145/2014, enquadradas como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte ou equiparadas;  

 

2.3.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta 

licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:  

 

2.3.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, no ano 

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).   

 

2.3.2.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,01 (trezentos sessenta mil reais 

e um centavo) e igual ou inferior a R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).   

 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

SEMED-BG/ES– PPSRP Nº 003/2019                                                                                                                                           04 

 

2.3.2.2- MEI- Micro Empreendedor Individual- a pessoa jurídica, inscrita de forma simplificada 

na Secretaria da Receita Federal, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta inferior à 

R$81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais); 

 

2.3.3- Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:  

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei 

Complementar nº 123/2006;  

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;  

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;  

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 

mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos - calendários anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações.   

 

2.3.4 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a)-estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública 

Municipal; 

b)-estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que 

imposta por ente federativo diverso; 

c)-estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; e 

d)- não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

2.3.5- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, as seguintes atribuições: 

 

a- coordenar o processo licitatório; 

b- receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setores técnicos 

da Municipalidade; 

c- conduzir a sessão pública; 
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d- verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

e- dirigir a etapa de lances; 

f- verificar e julgar as condições de habilitação; 

g- receber, examinar e decidir os recursos do certame, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

h- registrar os preços ofertados na Ata de Registro, desde que compatíveis com as condições 

estabelecidas neste edital; 

i-conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

j- encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

3.1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.1.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

 

3.1.3 – Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária 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. 

 

3.2 – Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para início da sessão. 

 

3.3 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

3.3.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

3.3.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.1.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 

 

3.3.3 – Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária 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. 
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3.4 – Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto para início da sessão. 

 

3.5- Para fins de CREDENCIAMENTO a licitante interessada deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 

3.5.1- Em caso da licitante ser representado por Sócio Administrador ou Proprietário, deverá 

apresentar no Credenciamento: A) A CARTA CREDENCIAL conforme modelo do ANEXO I, 

sem necessidade de reconhecimento de firma em cartório, uma vez que o participante será o próprio 

sócio ou proprietário; B)- a Cópia do Contrato Social, Estatuto Social ou Ficha de Firma Individual 

ou Comprovante de MEI, devidamente arquivados no órgão de Registro da licitante; C)-  Cópia 

autenticada da Carteira de Identidade ou Documento equivalente do Representante legal (Sócio 

Administrador ou Proprietário) ou a original para ser autenticada no momento da licitação; D)- A 

Declaração de Enquadramento de ME/MEI/EPP conforme modelo do Anexo VIII; E) a Cópia da 

Declaração de Enquadramento de ME/EPP devidamente arquivada na Junta Comercial da Sede da 

empresa ou a Cópia da Declaração Simplificata emitida pela Junta Comercial; F) Alvará de Licença 

Ambiental e SIF Federal da licitante ou do Fabricante quando o licitante não for Laticínio ou 

documentos equivalentes; G)- A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisições da Licitação 

conforme modelo do Anexo III; 

 

3.5.2- Em caso da licitante ser representada por PROCURADOR, deverá apresentar no 

momento do Credenciamento: A) A CARTA CREDENCIAL, conforme o modelo do ANEXO I,  

com reconhecimento de firma em Cartório da assinatura do Representante Legal que outorgou a 

representação; B)- A cópia do Contrato Social ou Estatuto Social ou Ficha de Firma Individual ou 

Comprovante de MEI, devidamente arquivados no órgão de Registro da licitante; C)- A Carteira de 

Identidade do Representante Legal e do Procurador, original ou cópia autenticada em Cartório; D)- 

A Declaração de Enquadramento de ME/MEI/EPP conforme modelo do Anexo VIII; E)- A 

Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP devidamente Arquivada na Junta Comercial da 

Sede da empresa licitante ou a Declaração Simplificada emitida pela Junta Comercial da Sede da 

licitante; F) Alvará de Licença Ambiental e SIF Federal da licitante ou do Fabricante quando o 

licitante não for Laticínio ou documentos equivalentes; G)- A Declaração de Pleno Atendimento 

aos Requisições da Licitação conforme modelo do Anexo III;  

 

3.5.3- A CARTA CREDENCIAL não será substitiuída por Procuração com fins Genéricos, 

outorgada ao Procurador, à menos que a Procuração tenha fins específicos para a 

participação em licitações públicas; 

 

 

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e DECLARAÇÃO DE OPÇÃO ME/MEI/EPP E 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1 - A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Opção 

de ME/MEI/EPP (conforme anexos III e IX ao Edital) deverão ser apresentadas FORA dos 

Envelopes I e II. 
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4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e 

todos os dados que identifique a empresa e/ou pessoa física, os seguintes dizeres: 

 

Envelope 1 – Proposta 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

SEMED/BG/ES 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

Nome do proponente: 

CNPJ: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Envelope 2 – Habilitação 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 

SEMED/BG/ES 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

Nome do proponente: 

CNPJ: 

_______________________________________________________________________________ 

 

4.3 - A proposta deverá ser elaborada e impressa em papel timbrado da proponente redigida em 

língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
 

4.3.1 – Quando a proposta não for elaborada em papel timbrado da empresa, deverá conter o 

carimbo do CNPJ da proponente em todas as suas folhas. 

 

4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia 

acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio 

desde que apresentado 24 (vinte quatro) horas antes do horário previsto para entrega da 

documentação e proposta. 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE I – PROPOSTA 
 

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

5.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique o licitante; 
 

5.1.2 - Número dos processos e do Pregão; 
 

5.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do 

modelo de proposta – Anexo II deste Edital. 
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5.1.4 - Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com duas casas decimais 

após a vírgula (R$ X,XX), apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, combustível, manutenções, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do 

objeto da presente licitação. Valor Global em algarismo e por extenso. 
 

5.1.5 - Prazo de validade da proposta – no mínimo 90 (noventa) dias; 

 

5.1.6- Prazo de vigência da Ata para Registro de Preços: 12 (doze) meses; 
 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II “HABILITAÇÃO” 
 

O Envelope II "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 
 

6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

6.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

6.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com a última alteração (se houver); 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 

6.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea 6.1.2 deste subitem; 

 

6.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

6.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

6.2 - REGULARIDADE FISCAL 

 

6.2.1 – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ), cujo(s) CNAE(s) possibilitem à licitante a fornecer os produtos em licitação, emitido nos 

últimos 90 (noventa) dias; 

 

6.2.2 – prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade ou Sintegra; 

 

6.2.3 – prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, através de Alvará de Licença; 

 

6.2.4 – prova de regularidade de Contribuições Previdenciárias (INSS) e para com a Fazenda 

Nacional através de certidão conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil- RFB;  
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6.2.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual da Sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

 

6.2.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de certidão, emitida pela 

Secretaria da Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

6.2.7 – prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através 

de Certificado de Regularidade – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

 

6.2.8 – prova de regularidade de débitos trabalhistas inadimplidos, através de Certidão emitida pelo 

TST – Tribunal Superior do Trabalho; 

 

6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

6.3.1 – prova de regularidade e inexistência de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo 

Cartório Distribuidor da sede da Licitante ou pelo Tribunal de Justiça Estadual; 

 

6.3.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 30 (TRINTA) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

 

6.4 – OUTRAS DECLARAÇÕES e DOCUMENTOS 

 

6.4.1 - Declaração de que não emprega menor, conforme Anexo V. 

6.4.2 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo, conforme Anexo VI.  

6.4.3 – Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP, conforme Anexo VIII; 

6.4.4- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Municipal, conforme Anexo IX; 

6.4.5- Declaração Independente de Proposta, conforme Anexo X; 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

7.2 – No credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento 

aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP, de acordo 

com o modelo estabelecido nos Anexos III e IX deste Edital e, em envelopes separados, a proposta 

de preços e os documentos de habilitação. 

 

7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

7.3.1 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
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7.3.2 - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 

 

7.3.3 – Preços que estejam comprovadamente fora dos preços de mercado; 

 

7.4 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

 

7.5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

 

7.5.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

 

7.5.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 

 

7.5.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

7.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

7.7 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

 

7.8 - Os lances deverão ser formulados por Item, em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do 

pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

 

7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 

 

7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado. 

 

7.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço ofertado. 

 

7.12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.13 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento. 
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7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

7.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

 

7.15.1 - substituição e apresentação de documentos.  

 

7.15.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil das informações e autenticidade dos 

documentos apresentados. 

 

7.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

7.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

7.18- A ME/MEI/EPP com Sede do Município de Baixo Guandu, terá a primazia na 

adjudicação da sua proposta, quando o seu preço em relação ao último lance vencedor, estiver 

numa relação a maior de até o máximo de 10% (dez por cento), nos termos da Lei 

Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014, 155/2016 e principalmente do Decreto 

Municipal nº 5.807 de 06/07/2017 (Decreto Municipal das ME/EPP). 

 

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

8.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 

direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pela autoridade competente à licitante 

vencedora e o encaminhamento do processo para homologação. 

 

8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

 

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
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8.5 - O recurso não terá efeito suspensivo; porém, o seu acolhimento importará na invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.6 – A interposição de recurso não prejudicará a adjudicação dos itens que não forem objeto de 

impugnação. 

 

8.7 – A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições dos Decretos 

Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018 e pelos Decretos Municipais nº 5.126/2014 e 

5.350/2015. 

 

8.8 – A licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preços e deixar de fazê-lo no 

prazo fixado, dela será excluída, independente das sanções nos termos da lei.  

 

8.9 – Colhido as assinaturas na Ata de Registro de Preços, o Município providenciará a sua imediata 

publicação no Órgão de Imprensa Oficial e, se for o caso, do ato que promover a exclusão da 

licitante com preços registrados, de que trata o subitem anterior.  

 

IX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

9.1 - A entrega deverá  ser feita nos locais indicados nas requisições parceladas ou na Ordem de 

Fornecimento emitida pela Municipalidade, correndo às expensas e riscos da empresa vencedora, 

todas as despesas relativas à produção, transportes, carga e descarga. 

 

9.1.1- A entrega dos produtos dar-se-á no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o 

recebimento da ordem de fornecimento ou requisições parceladas 

 

9.2 - A contratada deverá fornecer os produtos no prazo de validade da Ata para Registro de Preços 

que é de 12 (doze) meses, e ainda de acordo com as exigências contidas neste edital e conforme as 

determinações advindas dos órgãos responsáveis de fiscalização contratual. 

  

9.2.1 - O pagamento da(s) Notas Fiscais/fatura(s) relativo (s) ao fornecimento dos produtos 

contratados ocorrerá em até 30 (trinta) dias do ateste do seu recebimento pelos Gestores ou fiscais 

da contratação, que serão indicados formalmente pela: 

 

01- Secretarias Municipais de Educação: Sra. Janaina Amorim de Assis, Coordenador 

Executivo;  

02- Secretaria de Assistência Social: Tatiana Tápias- Escriturário, e Suplente- Ana Paula 

dos Santos Barbosa, Técnico em Contabilidade; 
03- Secretaria de Assistência Saúde: Jéssica Martins Klitzch- Coordenador do CAPS1. 

 

9.3 A nota fiscal que for apresentada com erro ou rasura será devolvida à Contratada para 

retificação e nova apresentação. Os produtos só poderão ser recebidos quando das perfeitas 

condições de apresentação da Nota Fiscal. 

 

9.4- O Contratado obriga-se a realizar as suas custas todas as análises que forem solicitadas pelo 

contratante afim de comprovar-se a boa e perfeita qualidade do produto fornecido, cujo laboratório 

será indicado pela Contratante. 
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9.5- As instalações da Contratada poderão ser visitadas pela Fiscalização da Contratação, para 

verificar se os níveis de salubridade, segurança, higiene e limpeza estão sendo mantidos quando do 

cumprimento da contratação. 

 

9.6- As instalações e veículos onde são produzidos, armazenados e transportados os produtos 

deverão atender à todas as normas de produção, segurança alimentar, sanitárias, ambientais, 

segurança do trabalho e às normas Municipais de fiscalização, etc.  

 

9.6.1- Caso as instalações da Contratada/Fabricante não atendam às normas descritas no Item 

10.4, a presente contratação poderá ser rescindida, sem prejuízos das penalidades cabíveis, 

assim como a Municipalidade comunicará aos órgãos de fiscalização estadual e federal, 

quanto ao descumprimento. 

 

X – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 - As despesas oriundas desta licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária das  

Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, quando da efetiva contratação, ou 

das Secretarias caronas ou das Secretarias ou órgãos da estrutura Municipal que aderirem ao 

Registro de Preços, assim como pelos órgaõs de outras estruturas de poder, nos termos dos 

Decretos Federais nº 7.892/2013 e 8.250/2014 e dos Decretos Municipais nº 5.126/2014 e 

5.350/2015. 

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

11.1 - O(s) pagamento(s) ao vencedor(es) será (ão) efetuado(s) na tesouraria da PMBG-ES, contra 

entrega e aceita das Notas Fiscais/Fatura. 

 

11.2 - O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será (ão) efetuado(s) contra entrega de Nota(s) 

Fiscal/Fatura(s) apresentada(s) quando da entrega do(s) produto(s), devidamente atestada(s) e 

visada(s) pelos Gestores/Fiscais indicados para a Contratação. 

  

11.3 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou faltando os documentos exigidos                                                                                                                                                                                  

neste EDITAL e por Lei para liquidação e recebimento, as notas fiscais serão devolvidas a 

adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o valor a ser pago deverá ser contado a partir 

da nova data da apresentação da nova Nota Fiscal já corrigida. 

 

11.4 - O pagamento poderá ser suspenso pelo Município no caso de não cumprimento de quaisquer 

das obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 

 

11.5 - deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre os produtos e sobre a 

venda a ser realizada, bem com o custo do transporte a ser executado em razão da entrega, inclusive 

carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade 

das empresas fornecedoras. 

 

11.6 - O pagamento será feito, mediante depósito em conta bancária da Contratada. 
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XII – DOS PREÇOS  

 

12.1 - Os preços serão considerados pelo valor unitário para o Item cotado, expressos em moeda 

corrente, devendo também conter o valor total do Item e global da proposta, mesmo que não sejam 

cotados todos os itens da planilha.  

 

12.2 - Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexequíveis ou 

excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores ao praticado pelo Mercado. 

 

12.3 - não haverá reajustes de preços durante a vigência da presente contratação, ressalvados os 

cados permitidos em lei. 

 

12.4 - deverão ser computados no preço proposto todos os custos e despesas, assim como de 

tributos e contribuições diretos e indiretos, incidentes sobre os produtos e sobre a venda a ser 

realizada, bem com o custo do transporte a ser executado em razão da entrega, inclusive carga e 

descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 

empresa fornecedora. 

12.5 - O(s) pagamento(s) a CONTRATADA será (ão) efetuado (s) pela Tesouraria da PMBG-ES, 

de acordo com os preços estabelecidos no presente CONTRATO sendo que o prazo mínimo para o 

pagamento é de 30 (trinta) dias, contra entrega da Nota Fiscal/Fatura e requisições, expedidas pelo 

Órgão Municipal competente. 

 

 

XIII - DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1 – Os fornecedores dos produtos constantes da Ata de Registro de Preços estarão obrigados a 

celebrar os contratos que poderão advir da presente contratação, nas condições estabelecidas no ato 

convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.  

 

13.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em 

igualdade de condições.  

 

13.3 – Para instruir a formalização da contratação, a liquidação e os pagamentos, o fornecedor 

deverá providenciar e encaminhar às Secretarias solicitantes, as certidões para manutenção 

regularidade da habilitação fiscal, tais como regularidade para com a Secretaria da Receita Federal, 

Estadual e Municipal, CRF/FGTS, Certidão de Regularidade Trabalhista, etc, sob pena de a 

liquidação e os pagamentos não se concretizarem.  

 

13.4 – Fica desde já autorizado, ao(s) Gestor(es) da Contratação, devidamente designados 

pelas Secretarias solicitantes a retirada eletrônica (pela internet) das certidões para 

manutenção da habilitação fiscal da (s) Contratada (s), a fim de instruir mais rapidamente o 

processo para liquidação e pagamento das Notas Fiscais. 
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13.5 – A homologada, deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 

comparecer à Secretaria Municipal de Administração, para assinar a Ata para Registro de Preços, os 

Contratos oriundos da respectiva Ata de Registro de Preços, ou para retirar o instrumento 

equivalente.  

 

XIV - DO PRAZO DE VALIDADE/CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

14.1 – O prazo de validade do presente registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir 

do dia útil seguinte à da data de publicação em Resumo da respectiva Ata, no Diário Oficial. 

 

14.2 – O cancelamento deste Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas 

em lei. 

 

14.3- A Ata para Registro de Preços oriunda desta licitação, poderá sofrer Adesões por outros 

órgãos da Administração Pública Municipal ou de outras esferas do Poder Público em geral. 

 

14.4- Os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços serão estabelecidos nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, podendo inclusive sofrer aditivos para acréscimos de 

prazos, quantitativos e preços. 

 

XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

15.1- Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará 

sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 

 

a) multa compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato; 

b) advertência escrita pelo descumprimento das cláusulas editalícias; 

c) multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o 

valor total do contrato por dia de inadimplência, até o limite de 03 (três) dias úteis, caracterizando a 

inexecução parcial; 

d) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando a inexecução total do mesmo; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

15.2 – As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, à juízo da Administração; 

 

15.3 – As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa e, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a licitante vencedora da reparação das eventuais 

perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar ao Município de Baixo Guandu. 

 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

SEMED-BG/ES– PPSRP Nº 003/2019                                                                                                                                           016 

 

15.4 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais. 

 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

16.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

16.2 – Os contratos oriundos deste certame serão publicados na Imprensa Oficial. 

 

16.3 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na sede da Municipalidade, situada à Rua Francisco Ferreira, nº 40, Centro, 

Baixo Guandu/ES, após a celebração do termo de contratação. 

 

16.4 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.  

 

16.4.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

 

16.4.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

 

16.5 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

16.6 – Integram o presente Edital: 

 

Anexo I – Modelo da CREDENCIAL; 

Anexo II – Modelo de Proposta; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento ao edital; 

Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo V – Declaração de que não emprega menor; 

Anexo VI- Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à Licitação; 

Anexo VII- Termo de Referência; 

Anexo VIII – Declaração de Enquadramento como ME/MEI/EPP; 

Anexo IX – Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidor Público Municipal; 

Anexo X- Declaração Independente de Proposta. 

 

 

16.7 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Baixo Guandu-ES. 
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16.8 – Naquilo em que for omisso, o presente Edital reger-se-á pelas Leis Federais n.º 8.666/1993 e 

10.520/2002 e suas alterações e, pelas Leis Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 

155/2016, pelos Decretos Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018, pelos Decretos 

Municipais nº 5.126/2014 e nº 5.350/2015 e pelo Decreto Municipal n.º 5.807/2017 (Decreto 

Municipal que regulamenta e amplia a exclusividade de ME/MEI/EPP), independente da transcrição 

das normas vigentes. 

 

16.9 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas ao Pregoeiro através do tel.: (27) 

3732-8916, email: pmbglicitar2@hotmail.com e interessados em retirar o edital na sede da 

Municipalidade, poderão dirigir-se à sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua 

Francisco Ferreira, nº 40 – Centro, Baixo Guandu/ES. 

 

16.10- A Ata de Registro de Preços oriunda deste Pregão poderá sofrer adesões por outros órgãos e 

Secretarias da estrutura Municipal ou por outros órgãos da administração pública em geral. 

 

Baixo Guandu- ES, 04 de janeiro de 2019. 

 

 

 

SANDRO MÁRCIO ZAMBONI 

             Pregoeiro Oficial 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a .......( Razão 

social da Empresa)....., com sede (endereço  completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº  

.................. e Inscrição Estadual sob nº ............., neste ato, representada por seu sócio-gerente 

Sr(a).....................portador(a) da cédula de identidade RG nº ...................., e CPF n º..................,  

nomeia e constitui seu  representante o(a) senhor(a) ................., portador(a) da cédula de identidade 

RG nº................. e CPF nº ...................., a quem confere poderes para representar a empresa 

outorgante no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2019, instaurado pelo  Município de Baixo 

Guandu - ES, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de 

lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e 

praticar todos os demais  atos pertinentes ao certame acima indicado. 

  

 

Baixo Guandu/ES, 29 de janeiro de 2019. 

  

 

  

Assinatura do responsável legal da licitante 

Carimbo de assinatura 

CPF nº e RG nº. 

Nome da empresa e carimbo de CNPJ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
Item Quant. Unid. Especificações Vr. Unit. Vr. Total 

01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

LOTE 01 – SEDE E DEMAIS LOCALIDADES   

   ENSINO FUNDAMENTAL   

01 40.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 117.600,00 

02 15.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 44.100,00 

 55.000  TOTAL  161.700,00 

   PRÉ-ESCOLAR   

03 35.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 102.900,00 

04 15.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 44.100,00 

 50.000  TOTAL  147.000,00 

   CRECHES MUNICIPAIS   

05 50.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 147.000,00 

06 15.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 44.100,00 

 65.000  TOTAL  191.100,00 

LOTE 02- DISTRITOS: DE ALTO MUTUM E KM 14   

   ENSINO FUNDAMENTAL   

07 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 22.050,00 

 7.500  TOTAL  22.050,00 

   CRECHES MUNICIPAIS   

08 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 22.050,00 

 7.500  TOTAL 22.050,00 

LOTE 03- DISTRITOS: IBITUBA E BANANAL   

   ENSINO FUNDAMENTAL   

09 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 22.050,00 

 7.500  TOTAL  22.050,00 

   CRECHES MUNICIPAIS   

10 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 22.050,00 

 7.500  TOTAL  22.050,00 

 200.000  TOTAL GLOBAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   

   CRAS   

11 800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 2.352,00 

 800  TOTAL  2.352,00 

   CREAS   

12 800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 2.352,00 

 800  TOTAL  2.352,00 

   SERVIÇO DE ACOLHIMENTO   

13 800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 2.352,00 

 800  TOTAL  2.352,00 

   SEMADH   

14 40.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 117.600,00 

 40.000  TOTAL 117.600,00 

   SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA- SCFV   

15 1.800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 5.292,00 

 1.800  TOTAL  5.292,00 

 44.200  TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  129.948,00 

03-SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE   

   CAPS1   

16 2.000 Litro Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 5.880,00 

 2.000  TOTAL  5.880,00 

 246.200  TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS  723.828,00 

 OBS: 01- Os produtos deverão ser produzidos dentro das melhores condições e 

das Normas brasileiras: Ambientais, Sanitárias e trabalhistas;  

02- Os produtos serão entregues parceladamente, de acordo com as 

necessidades diárias das Secretarias solicitantes. 

03-O fornecedor deverá estar localizado distante em no máximo 50 Km do local 

de entrega nas Escolas ou possuir veículo refrigerado. 

  

Valor Total por extenso: R$______________(_________________________________________) 

 

Validade da Proposta: _______ dias (Mínimo de 90 dias); 
 

Prazo de Execução/Entrega: 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem de 

fornecimento ou requisições parceladas; 

 

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses; 

 

Declaramos estar de acordo e submeter-nos à todas as cláusulas e condições do Edital do Pregão 

Presencial para Registro de Preços n.º 003/2019. 

 

Baixo Guandu/ES, 29 de janeiro de 2019. 

   

 Assinatura do responsável legal da licitante 

Carimbo de assinatura 

CPF nº e RG nº. 

Nome da empresa e carimbo de CNPJ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

 

 

 

 

 

  A empresa, ______________________________________ por intermédio do seu 

representante ou procurador declara ao Município de Baixo Guandu-ES que atende a todas as 

condições de habilitação no processo licitatório do Pregão Presencial SRP nº 003/2019. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

 

Baixo Guandu/ES, 29 de janeiro de 2019. 

  

 

   

Assinatura do responsável legal da licitante 

Carimbo de assinatura 

CPF nº e RG nº. 

Nome da empresa e carimbo de CNPJ 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de direito público interno, sito à Rua 

Fritz Von Lutzow, 217, Centro, Baixo Guandu-ES, CEP: 29.730-000, inscrita no CNPJ sob o nº 

28.842.205/0001-33, neste ato representado pela Sra. Secretária Municipal de Educação, 

CENIRA ANTONIA DA SILVA, brasileira, solteira, portadora do C.P.F. n.º   e RG nº , 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2019, publicado no DOM-ES do dia ___/___/___, bem como a 

homologação da licitação publicada na Imprensa Oficial no dia ___/___/___, constante dos autos 

dos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018, RESOLVE 

registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas 

alcançadas na licitação, atendendo às condições previstas no Edital e aquelas constantes desta Ata 

para Registro de Preços, regida pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, pelos Decretos 

Federais nº 7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018, pelos Decretos Municipais nº 5.126/2014 e 

5.350/2015 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

 

I – DO OBJETO 
 

1.1- Registro de Preços para Futuras Aquisições de Leite Tipo C, pasteurizado e envasado em 

sacos plásticos de 01 (um) litro, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação, 

Saúde e Assistência Social. 

 

II - REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1- O objeto desta CONTRATAÇÃO será executado em regime de fornecimento por preço 

unitário. 

 

III -  DO PREÇO e DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

3.1 - Os preços dos produtos serão os constantes da proposta de preços final da(s) empresa(s) 

vencedora(s), conforme definido no Anexo II do edital, e neles estão inclusos todas as espécies 

de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e 

quaisquer despesas diretas e indiretas concernentes à presente contratação, a saber:  
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

LOTE 01 – SEDE E DEMAIS LOCALIDADES   

Item Quant. Unid. ENSINO FUNDAMENTAL Vr. Unit. Vr. Total 

01 40.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 117.600,00 

02 15.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 44.100,00 

 55.000  TOTAL  161.700,00 

   PRÉ-ESCOLAR   

03 35.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 102.900,00 

04 15.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 44.100,00 

 50.000  TOTAL  147.000,00 

   CRECHES MUNICIPAIS   

05 50.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 147.000,00 

06 15.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 44.100,00 

 65.000  TOTAL  191.100,00 

LOTE 02- DISTRITOS: DE ALTO MUTUM E KM 14   

   ENSINO FUNDAMENTAL   

07 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 22.050,00 

 7.500  TOTAL  22.050,00 

   CRECHES MUNICIPAIS   

08 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 22.050,00 

 7.500  TOTAL 22.050,00 

LOTE 03- DISTRITOS: IBITUBA E BANANAL   

   ENSINO FUNDAMENTAL   

09 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 22.050,00 

 7.500  TOTAL  22.050,00 

   CRECHES MUNICIPAIS   

10 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 22.050,00 

 7.500  TOTAL  22.050,00 

 200.000  TOTAL GLOBAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   

   CRAS   

11 800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 2.352,00 

 800  TOTAL  2.352,00 

   CREAS   

12 800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 2.352,00 

 800  TOTAL  2.352,00 

   SERVIÇO DE ACOLHIMENTO   

13 800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 2.352,00 

 800  TOTAL  2.352,00 
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   SEMADH   

14 40.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 117.600,00 

 40.000  TOTAL 117.600,00 

   SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA- SCFV   

15 1.800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 5.292,00 

 1.800  TOTAL  5.292,00 

 44.200  TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  129.948,00 

03-SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE   

   CAPS1   

16 2.000 Litro Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

2,94 5.880,00 

 2.000  TOTAL  5.880,00 

 246.200  TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS  723.828,00 

 OBS: 01- Os produtos deverão ser produzidos dentro das melhores condições e 

das Normas brasileiras: Ambientais, Sanitárias e trabalhistas;  

02- Os produtos serão entregues parceladamente, de acordo com as 

necessidades diárias das Secretarias solicitantes. 

03-O fornecedor deverá estar localizado distante em no máximo 50 Km do local 

de entrega nas Escolas ou possuir veículo refrigerado. 

  

Valor Total por extenso: R$______________(_________________________________________) 

 

IV – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO 

DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

4.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 

pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

4.1.1 – Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

 

4.1.2 – Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

 

4.1.3 – Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

 

4.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

 

4.2.1 – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, 

desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão 

de Ordem de Fornecimento; 

 

4.2.2 – Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação. 

 

4.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata 

de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.  
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4.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, poderá ser adotado o critério de 

revisão dos preços, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas, desde que 

devidamente fundamentado e justificado em processo administrativo.  

 

4.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada 

comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 

diretamente, em majoração de seus encargos. 

 

4.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos 

no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 

minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 

 

4.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 

não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano. 

 

4.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

 

4.5.3.1 – Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

 

4.5.3.2 – O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 

proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

 

4.5.3.3 – Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

 

4.5.3.4 – A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

4.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento, precedida de análise pela 

Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, e não poderá exceder os preços 

praticados no mercado. 

 

V – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

 

5.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 

 

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no 

mercado; 

d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 
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5.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento 

convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

 

5.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa 

e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

 

5.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa,  quando motivado pela ocorrência de infração cometida pelo Contratado, observados 

os critérios estabelecidos na Cláusula 11ª (décima primeira) deste instrumento. 

 

5.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o 

envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

 

5.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 

efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a 

contar do terceiro dia subseqüente ao da publicação. 

 

5.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o 

pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

VI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1 – O(s) pagamento(s) à CONTRATADA será(ão) efetuado(s) pela Tesouraria do Município em 

até 30 (trinta) dias do aceite pela fiscalização da NF/Fatura. 

 

6.2 - O pagamento far-se-á por meio de depósito em conta corrente da empresa. 

 

6.3 – A fiscalização da contratação será realizada pela Secretaria solicitante que formalizará a 

indicação dos Fiscais para o acompanhamento da contratação e atestar a execução e o faturamento, 

conforme descrito abaixo. 

 

6.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 

correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 

Contratante. 

 

6.5 – A eventual inadimplência de um dos participantes desta Ata não produzirá efeitos quanto aos 

demais.  

 

VII – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

 

7.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados do dia 

posterior à data de sua publicação no Órgão de Imprensa Oficial. 
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7.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como 

termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento, e como termo final o recebimento definitivo 

dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega, e sem prejuízo para o 

prazo mínimo de validade dos produtos adquiridos. 

 

7.3- O presente Registro de Preços poderá sofrer adesões de outros órgãos da administração pública 

municipal ou da administração pública em geral. 

 

7.4- Poderão ser gerados deste Registro de Preços, os contratos administrativos, que estarão 

condicionados aos Artigos 55, 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas atualizações. 

 

VIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1 - As despesas inerentes ao presente Registro de Preços, correrão à conta das respectivas 

dotações orçamentárias das Secretárias requisitantes, que serão especificadas ao tempo do empenho 

e da emissão da ordem de fornecimento, ou seja, quando da efetiva contratação. 

 

IX – DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

9.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da presente 

contratação, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/1993 e deverá 

ser retirada em até 05 (cinco) dias pela CONTRATADA. 

 

9.2 – Se o licitante classificado em 1º lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não 

dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá ser 

expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao 

preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observadas a sua ordem de classificação. 

 

9.3- A Ata de Registro de Preços poderá sofrer adesões por outros órgãos e Secretarias da estrutura 

Municipal ou por outros órgãos da administração pública em geral. 

 

X – DA ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

10.1 - A entrega dos produtos dar-se-á no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o 

recebimento da ordem de fornecimento ou requisições parceladas. 

 

10.2 - Os produtos serão entregues de acordo com as quantidades estipuladas em requisições 

parceladas e sua entrega se efetuará nos locais e horários indicados pelas Secretarias solicitantes. 

 

10.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar à suas expensas o (s) produto (s) que vier (em) a ser 

(em) recusado (s), impróprios para consumo humano, sendo que o ato do recebimento não 

importará em sua aceitação definitiva, uma vez que novamente serão verificadas pela 

Municipalidade as condições dos produtos trocados. 

 

10.4- As instalações e veículos onde são produzidos, armazenados e transportados os produtos 

deverão atender à todas as normas de produção, segurança alimentar, sanitárias, ambientais, 

segurança do trabalho e às normas Municipais de fiscalização, etc.  
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10.4.1- Caso as instalações da Contratada não atendam às normas descritas no Item 10.4, a presente 

contratação poderá ser rescindida, sem prejuízos das penalidades cabíveis, assim como a 

Municipalidade comunicará aos órgãos de fiscalização estadual e federal, quanto ao 

descumprimento. 

 

XI – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

11.1 - Compete à Contratada: 

 

a) entregar os produtos de acordo com as condições e prazos propostos; 

b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas nos produtos, pelo gestor ou setor 

competente do Contratante; 

c) manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, que será observado, quando dos 

pagamentos à CONTRATADA; 

 

11.2 - Compete à Contratante: 

 

a) efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda; 

b) definir o local para entrega dos produtos adquiridos; 

c) designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos 

adquiridos. 

 

XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 – O atraso injustificado na execução da contratação sujeitará o licitante contratado à aplicação 

de multa de mora, nas seguintes condições: 

 

12.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 

sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 

encontre-se parcialmente executado; 

 

12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 

objeto; 

 

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas no Art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/1993; 

 

12.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

licitante contratado: 

 

a) Advertência; 

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 

Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e, após decorridos o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea “c”. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não 

são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por 

perdas e danos (alínea “b”). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, 

a autoridade competente submeterá sua decisão ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de que, se 

confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam 

confirmadas pelo Prefeito Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de 

sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades 

sancionatórias. 

 

12.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá 

notificar a Contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para 

aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias 

consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 

8666/93; 

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as 

notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 
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e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 

promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 

resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 

8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Assessoria 

Jurídica. 

 

12.4 – Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 

poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 

relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 

 

12.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 

prestada pela contratada; 

 

12.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 

desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

 

12.7- Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas, conforme graus 

e eventos descritos na tabela. 

 

12.7.1- Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 02, a fiscalização 

poderá aplicar apenas a sanção de advertência. 

 

TABELA 01 

GRAU                                                                                                         CORRESPONDÊNCIA 

01                                                                          R$   250,00 

02                                                                          R$   500,00 

03                                                                          R$1.000,00 

04                                                                          R$1.500,00 

05                                                                          R$2.500,00 

06                                                                          R$5.000,00 

 

 

TABELA 02 

ITEM                                         DESCRIÇÃO                                PRAZO                      GRAU 

01       Fornecer os produtos parcialmente, ou deixar de  

           providenciar a sua recomposição total ou complementar    Por ocorrência                       03 

02       Fornecer informação pérfida quanto a qualidade                 Por ocorrência                       06 

03       Executar a entrega dos produtos sem a utilização  

           de equipamentos de proteção individual (EPI),               

           ou com veículos fora das normas específicas.                      Por empregado                       03 

04       Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior 

            ou caso fortuito, o fornecimento dos produtos                    Por requisição                         05 

05       Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo 

           de seus agentes.                                                                    Por ocorrência                        06 
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06       Utilizar as dependências da PMBG para 

            fins diversos do objeto do contrato.                                 Por ocorrência                        04 

07       Recusar-se a fornecer os produtos solicitados                  Por ocorrência                        06 

08       Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

           danos à administração ou à população                             Por ocorrência                        06 

09       Manter documentação de habilitação desatualizada.         Por documento                      02 

10       Descumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 

           pela fiscalização para entrega.                                            Por ocorrência                      01 

 

 

12.7.2- Quando o contratado deixar de cumprir os prazos previamente estabelecidos para a 

execução, poderão ser aplicadas as multas conforme a TABELA 03. 

 

12.7.3- A apuração dos atrasos será feita mensalmente; 

 

12.7.4- As multas por atraso injustificado na execução incidirão sobre os valores previstos para o 

pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com as notas fiscais emitidas. 

 

12.7.4.1- O atraso injustificado na execução sujeitará a Contratada às sanções variáveis e 

progressivas, a depender da gravidade e da frequência dos atraso(s). 

 

 

TABELA 03 

GRAU                MULTA S/ Vr. PREVISTO A SER EXECUTADO NO MÊS      TIPO ATRASO 

01                                                           0,10%                                                          brando a eventual 

02                                                           0,30%                                                        mediano e eventual 

brando a intermitente 

03                                                           0,50%                                                           grave e eventual 

                                                                                                                                  brando e constante 

04                                                           0,70%                                                  mediano e intermitente 

05                                                           0,90%                                                     grave e intermitente 

                                                                                                                               mediano e constante  

06                                                           1,10%                                                         grave e constante              

 

12.7.5- Quanto à gravidade o atraso será classificado como: 

 

a) brando: quando acarretar um atraso de 20% (vinte) até 25% (vinte e cinco por cento) do prazo 

especificado nas requisições/pedidos em horas (deveria entregar em até 24 horas, mas entregou com  

em 30 horas); 

b) mediano: quandoa acarretar um atraso de 26% (vinte e seis) a 50% (cinquenta por cento do prazo 

especificado nas requisições/pedidos em horas (deveria entregar em até 24 horas, mas entregou com  

em 36 horas); 

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 50% (cinquenta por cento do prazo especificado 

nas requisições/pedidos em horas); 
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12.7.6- Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

 

a) eventual: quando ocorrer até uma vez ao mês; 

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez por mês; 

c) constante: quando ocorrer em todos os pedidos/entregas; 

 

12.7.8- A gravidade do atraso será aferida mensalmente; 

 

12.7.9- A multa poderá ser aplicada no decorrer da contratação, devidamente justificada com 

comprovantes, e sempre à critério da fiscalização;  

 

12.7.10- No primeiro mês de entrega dos produtos, se ocorrer atrasos, poderá ser aplicado, à critério 

da fiscalização, a sanção de advertência.  

 

12.7.10.1- A qualquer tempo, a fiscalização poderá aplicar a sanção de advertência se constatado 

atraso de até 25% (vinte e cinco por cento). 

 

12.7.11- Se o contratado apresentar, nas entregas seguintes ao(s) do(s) registro(s) de atraso(s), 

recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a fiscalização poderá a seu 

exclusivo critério, optar pela não aplicação de advertências ou multas. 

 

12.7.12- A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência 

de novos atrasos. 

 

12.7.13- Poderá ser aplicada, ainda, a multa de 0,30% (trinta décimos por cento) sobre o valor total 

do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, até o limite de 30 (trinta) dias corridos; 

 

12.7.14- Após esse limite, considerando o percentual executado, poderá ser configurada a 

inexecução parcial do objeto. 

 

12.7.15- O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 

10% (dez por cento) do valor total do contrato. 

 

XIII – DA RESCISÃO 

 

13.1 - A rescisão da presente Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 

e 79 da Lei nº 8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

XIV – DOS RECURSOS 

 

14.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos 

do art. 109, da Lei n
o
 8.666/93 e alterações posteriores. 
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XV – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1 - A execução do objeto desta Ata será acompanhado pelas Secretarias Municipais de educação, 

Saúde e Assistência Social e outros órgãos que aderirem à presente ata, que designarão formalmente 

o Gestor do Contrato para atestar à execução da  Contratação, observadas as disposições contidas 

nesta Ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento, que serão os seguintes, conforme 

informado no pedido inicial: 

 

01- pela Secretarias Municipais de Educação: Sra. Janaina Amorim de Assis, Coordenador 

Executivo;  

02- Secretaria de Assistência Social: Tatiana Tápias- Escriturário, e Suplente- Ana Paula 

dos Santos Barbosa, Técnico em Contabilidade; 
03- Secretaria de Assistência Saúde: Jéssica Martins Klitzch- Coordenador do CAPS1. 

 

XVI – DO FORO 

 

16.1 – Fica estabelecido que o Foro para dirimir dúvidas relativas ao presente TERMO é o da 

Comarca de Baixo Guandu - Estado do Espírito Santo. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual 

distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

Baixo Guandu, ____ de __________ de 2019. 

 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR:  _____________________________________________________                                                                                                                                                         

                        SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU-ES 

                                        CENIRA ANTÔNIA DA SILVA 

 

 

FORNECEDORES CREDENCIADOS 

 

 
_____________________________________  ______________________________________ 

Fornecedor      Assinatura  

 

 

_____________________________________  ______________________________________ 

Fornecedor      Assinatura  

 
_____________________________________  ______________________________________ 

Fornecedor      Assinatura  

 

 
_____________________________________  ______________________________________ 

Fornecedor      Assinatura  
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade no _____________ e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz 

 

Baixo Guandu-ES, 29 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

RG e CPF:   ____________________________________________

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO de INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade no _____________ e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins que 

até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos à sua participação neste processo 

licitatório, nos termos da Lei 8.666/93. 

 

Baixo Guandu-ES, 29 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

RG e CPF:   ____________________________________________
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ANEXO VII 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

 

Registro de Preços para Futuras Aquisições de Leite Tipo C, pasteurizado e envasado em 

sacos plásticos de 01 (um) litro, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação, 

Saúde e Assistência Social.  

 

2 – JUSTIFICATIVA  

 

A Administração pública é um conjunto de ações operacionais e administrativas cujo fim é a 

prestação de serviços à coletividade. 

 

Com a premissa acima, entende-se que para que essas ações administrativas sejam plenamente 

desenvolvidas a administração pública naquilo que puder executar dentro da legalidade, deve 

oferecer à coletividade o melhor em termos de serviços públicos. 

 

Desta forma, o Município ao oferecer o Pão Francês para os Alunos da Rede Municipal de Ensino e 

para os cidadãos em situação de Vulnerabilidade Social, nos projetos da Assistência Social, busca 

exatamente melhorar a qualidade de vida dos Munícipes, e também o pleno atendimento ao CAPS1-

Saúde, bem como o atendimento à obrigação legal e a plena legalidade na contratação. 

 

Na alimentação escolar o Pão Francês é servido diariamente nas Creches e Escolas da Rede 

Municipal de Ensino, como complemento à Alimentação Escolar, com vistas à melhoria dos índices 

positivos da educação: manutenção do aluno na escola, erradicação do trabalho infantil, e 

participação e equalização da repetência escolar. 

 

Sabe-se que uma série de ações sociais e educacionais são desenvolvidas pelas 03 (três) esferas de 

Governo e é exatamente no Município que se consegue a ampliação dos programas sócias com 

vistas a atingir uma quantidade maior de cidadãos. 

 

Na alimentação escolar existe investimento do Governo Federal por meio do FNDE/MEC; 

 

Os projetos sociais da Secretaria de Assistência Social (CREAS, NASE, CRAS, SCFV, Casa Lar e 

Comunidade Carente) também oferecem este complemento alimentar à cidadãos em situação de 

vulnerabilidade social em geral. 

 

ME sua função Social o CAPS- Centro de Atenção Psicossocial, atende à pacientes com transtornos 

graves, evitando a internação hospitalar, visando a reinserção social. 
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Assim, diante de uma necessidade real e concreta e no sentido de oferecer o melhor ao cidadão é 

que verifica a necessidade da presente contratação. 

 

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES  

 
01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

LOTE 01 – SEDE E DEMAIS LOCALIDADES   

Item Quant. Unid. ENSINO FUNDAMENTAL Vr. Unit. Vr. Total 

01 40.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 
  

02 15.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 
  

 55.000  TOTAL   

   PRÉ-ESCOLAR   

03 35.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 
  

04 15.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 
  

 50.000  TOTAL   

   CRECHES MUNICIPAIS   

05 50.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 
  

06 15.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 
  

 65.000  TOTAL   

LOTE 02- DISTRITOS: DE ALTO MUTUM E KM 14   

   ENSINO FUNDAMENTAL   

07 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

  

 7.500  TOTAL   

   CRECHES MUNICIPAIS   

08 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

  

 7.500  TOTAL  

LOTE 03- DISTRITOS: IBITUBA E BANANAL   

   ENSINO FUNDAMENTAL   

09 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

  

 7.500  TOTAL   

   CRECHES MUNICIPAIS   

10 7.500 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

  

 7.500  TOTAL   

 200.000  TOTAL GLOBAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   

   CRAS   

11 800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

  

 800  TOTAL   

   CREAS   

12 800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

  

 800  TOTAL   
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   SERVIÇO DE ACOLHIMENTO   

13 800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

  

 800  TOTAL   

   SEMADH   

14 40.000 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

  

 40.000  TOTAL  

   SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA- SCFV   

15 1.800 Kg Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

  

 1.800  TOTAL   

 44.200  TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   

03-SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE   

   CAPS1   

16 2.000 Litro Leite Pasteurizado Tipo C, envazado e embalado em 

Sacolas plásticas contendo 01 (um) litro; 

  

 2.000  TOTAL   

 246.200  TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS   

 OBS: 01- Os produtos deverão ser produzidos dentro das melhores condições e 

das Normas brasileiras: Ambientais, Sanitárias e trabalhistas;  

02- Os produtos serão entregues parceladamente, de acordo com as 

necessidades diárias das Secretarias solicitantes. 

03-O fornecedor deverá estar localizado distante em no máximo 50 Km do local 

de entrega nas Escolas ou possuir veículo refrigerado. 

  

 

O valor Global previsto para a presente contratação é de R$723.828,00.  

 

4 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

Os produtos deverão ser entregues em embalagens indevassáveis, acondicionados e 

manuseados de acordo com as normas nacionais para este tipo de produto, em Creches e Escolas do 

Município, Projeto da Saúde (CAPS1) e nos projetos da Assistência Social ((CREAS/PAEFI, 

NASE, CRAS, SCFV, Casa de Acolhimento do Menor), ou em outro local determinado pela 

Administração, na Sede do Município. 

 

A entrega dos produtos será acompanhada pela fiscalização da contratação, indicados por 

cada Secretaria solicitante e caso os produtos não estejam de acordo com esta contratação, não 

poderão ser em hipótese alguma recebidos ou pagos. 

 

 

5 – ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA e DE EXECUÇÃO  

 

 Os produtos serão entregues diariamente, mediante emissão de requisições parceladas e de 

acordo com a necessidade das Secretarias solicitantes, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

da solicitação.  
 

As requisições poderão ser retiradas nas Secretarias, ou ainda enviadas por fax ou email e deverão 

receber o aceite da Contratada, como forma de controle do recebimento pela contratada.  
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Caso algum produto apresente coloração impropria, sujidades, deteriopração, mofo, peso e litragem 

diferente do contratado, embalagens com quantitativos diferentes do solicitado, deterioração, 

fungos, ou outras impropriedades que o impeça de ser consumido, a Contratada deverá efetuar a 

troca do mesmo em no máximo 02 (duas) horas, a contar da notificação, sem ônus adicional para a 

municipalidade. Não realizando a troca no tempo devido, poderá ser penalizado conforme tabela do 

Item 08. 

 

A Contratada deverá utilizar para a entrega, veículos apropriados para este tipo de produto, 

fechados e devidamente dentro das normas de asseio, segurança, sanitárias e refrigeração. 

 

Durante o período da contratação os Gestores do Contrato, Fiscais, assim como a Comissão 

Municipal de Alimentação Escolar, poderão averiguar, caso ache necessário, os locais de produção 

do produto, a forma de embalagem, manuseio, a qualidade da material prima, fornecedores, 

distribuidores, envazadores, a qualidade dos equipamentos, a condição de refrigeração, a forma de 

transporte e manipulação do produto, fazendo constar em ata as inconsistências encontradas e 

notificações quanto a mudanças caso concluam ser preciso melhoradas em termos de contratação. 

 

O fornecimento se dará por preço unitário. 

 

A Contratada deverá cumprir todas as normas sanitárias e ambientais na produção, armazenamento 

e entrega dos produtos;  

 

O prazo de validade dos contratos oriundos da presente contratação poderão ser de até 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogados nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

  

6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

6.1- A fiscalização da contratação será exercida pelo representante da Secretaria, ao qual competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato.  

 

6.1.1 - A execução do objeto desta Ata será acompanhada pelas Secretarias Municipais de 

Educação, Saúde e Assistência Social, que deverão atestar através de Gestor Próprio à execução do 

objeto contratado, observadas as disposições desta Ata de Registro de Preços, sem o que não será 

permitido qualquer pagamento: 

 

01- pela Secretarias Municipais de Educação: Sra. Janaina Amorim de Assis, Coordenador 

Executivo;  

02- Secretaria de Assistência Social: Tatiana Tápias- Escriturário, e Suplente- Ana Paula 

dos Santos Barbosa, Técnico em Contabilidade; 
03- Secretaria de Assistência Saúde: Jéssica Martins Klitzch- Coordenador do CAPS1. 

 

6.1.2- O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução do contrato. 
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6.1.3- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou fornecimento de produto inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.2- O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/ CONTRATANTE 

 

7.1- A ata de registro de preços oriunda desta licitação terá a sua vigência por 12 (doze) meses a 

contar do dia posterior à publicação do seu Resumo no Diário oficial, podendo esta ser rescindida se 

assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº. 8.666/1993 e suas 

alterações. 

 

7.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos que não 

atenderem ao que ficou estabelecido no presente edital e no contrato e/ou que não estejam 

adequados para o uso. 

 

7.3. Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA 

entregará justificativa escrita em até 12 (doze) horas contadas do prazo de entrega das requisições. 

A justificativa será analisada pela CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para 

adequação do fornecimento conforme estabelecido contratualmente. 

 

7.4. Os produtos serão entregues nos locais indicados nesta contratação, de acordo com os 

quantitativos especificados nas requisições parceladas. 

 

7.5 – A Contratada obriga-se a fornecer o objeto deste PREGÃO, em conformidade com as 

especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do 

mesmo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), caso não esteja em conformidade com as 

referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte 

o produto entregue. 
 

7.6. Todas as despesas relativas ao fornecimento, diretas e indiretas, inclusive fretes e transportes, 

correrão à custas da Contratada. 

 

7.7. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade de no mínimo 12 (doze) horas, 

contados da data da entrega do produto. 

 

7.8.  A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo entregar para efeito das medições e emissão das notas fiscais para recebimento a cópia das 

CNDs do INSS, FGTS, Receita Estadual, Receita Federal, Trabalhista e Municipal; 
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7.9. A Contratada deverá cumprir quanto ao pessoal envolvido na contratação toda as normas de 

Segurança do Trabalho, bem como a legislação trabalhista e previdenciária; 

 

7.10- A Contratada deverá cumprir todas as normas sanitárias e ambientais na produção, 

armazenamento e entrega dos produtos;  

 

7.11- Quando o licitante não for laticínio, deverá apresentar à qualquer tempo, os seguintes 

documentos do fabricante: SIF Federal, Certidão Ambiental do Órgão Estadual de Fiscalização e 

Alvará Municipal de Vigilância Sanitária. 
 

8 – PENALIZAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 

 

 

8.1 – O atraso injustificado na execução da contratação sujeitará o licitante contratado à aplicação 

de multa de mora, nas seguintes condições: 

 

8.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre 

o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 

encontre-se parcialmente executado; 

 

8.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 

objeto; 

 

8.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas no Art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/1993; 

 

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

licitante contratado: 
 

 

a) Advertência; 

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal; 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 

Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea “c”. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não 

são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por 

perdas e danos (alínea “b”). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, 

a autoridade competente submeterá sua decisão ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de que, se 

confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam 

confirmadas pelo Prefeito Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de 

sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades 

sancionatórias. 

 

 

8.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá 

notificar a Contratada, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para 

aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias 

consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 

8666/93; 

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as 

notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 

promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 

resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 

8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Assessoria 

Jurídica. 
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8.4 – Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 

poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 

relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 

 

8.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 

prestada pela contratada; 

 

8.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 

desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

 

8.7- Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e 

eventos descritos na tabela. 

 

8.7.1- Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 02, a fiscalização 

poderá aplicar apenas a sanção de advertência. 

 

TABELA 01 

GRAU                                                                                                         CORRESPONDÊNCIA 

01                                                                          R$   250,00 

02                                                                          R$   500,00 

03                                                                          R$1.000,00 

04                                                                          R$1.500,00 

05                                                                          R$2.500,00 

06                                                                          R$5.000,00 

 

TABELA 02 

ITEM                                         DESCRIÇÃO                                PRAZO                      GRAU 

01       Fornecer os produtos parcialmente, ou deixar de  

           providenciar a sua recomposição total ou complementar    Por ocorrência                       03 

02       Fornecer informação pérfida quanto a qualidade                 Por ocorrência                       06 

03       Executar a entrega dos produtos sem a utilização  

           de equipamentos de proteção individual (EPI),               

           ou com veículos fora das normas específicas.                      Por empregado                       03 

04       Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior 

            ou caso fortuito, o fornecimento dos produtos                    Por requisição                         05 

05       Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo 

           de seus agentes.                                                                    Por ocorrência                        06 

06       Utilizar as dependências da PMBG para 

            fins diversos do objeto do contrato.                                 Por ocorrência                        04 

07       Recusar-se a fornecer os produtos solicitados                  Por ocorrência                        06 

08       Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

           danos à administração ou à população                             Por ocorrência                        06 

09       Manter documentação de habilitação desatualizada.         Por documento                      02 

10       Descumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 

           pela fiscalização para entrega.                                            Por ocorrência                      01 
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8.7.2- Quando o contratado deixar de cumprir os prazos previamente estabelecidos para a execução, 

poderão ser aplicadas as multas conforme a TABELA 03. 

 

8.7.3- A apuração dos atrasos será feita mensalmente; 

 

8.7.4- As multas por atraso injustificado na execução incidirão sobre os valores previstos para o 

pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com as notas fiscais emitidas. 

 

8.7.4.1- O atraso injustificado na execução sujeitará a Contratada às sanções variáveis e 

progressivas, a depender da gravidade e da frequência dos atraso(s). 

 

 

TABELA 03 

GRAU                MULTA S/ Vr. PREVISTO A SER EXECUTADO NO MÊS      TIPO ATRASO 

01                                                           0,10%                                                          brando a eventual 

02                                                           0,30%                                                        mediano e eventual 

brando a intermitente 

03                                                           0,50%                                                           grave e eventual 

                                                                                                                                  brando e constante 

04                                                           0,70%                                                  mediano e intermitente 

05                                                           0,90%                                                     grave e intermitente 

                                                                                                                               mediano e constante  

06                                                           1,10%                                                         grave e constante              

 

 

8.7.5- Quanto à gravidade o atraso será classificado como: 

 

a) brando: quando acarretar um atraso de 20% (vinte) até 25% (vinte e cinco por cento) do prazo 

especificado nas requisições/pedidos em horas (deveria entregar em até 24 horas, mas entregou com  

em 30 horas); 

b) mediano: quandoa acarretar um atraso de 26% (vinte e seis) a 50% (cinquenta por cento do prazo 

especificado nas requisições/pedidos em horas (deveria entregar em até 24 horas, mas entregou com  

em 36 horas); 

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 50% (cinquenta por cento do prazo especificado 

nas requisições/pedidos em horas); 

 

8.7.6- Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

 

a) eventual: quando ocorrer até uma vez ao mês; 

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez por mês; 

c) constante: quando ocorrer em todos os pedidos/entregas; 

 

8.7.8- A gravidade do atraso será aferida mensalmente; 
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8.7.9- A multa poderá ser aplicada no decorrer da contratação, devidamente justificada com 

comprovantes, e sempre à critério da fiscalização;  

 

8.7.10- No primeiro mês de entrega dos produtos, se ocorrer atraso, poderá ser aplicado, a critério 

da fiscalização, a sanção de advertência.  

 

8.7.10.1- A qualquer tempo, a fiscalização poderá aplicar a sanção de advertência se constatado 

atraso de até 25% (vinte e cinco por cento). 

 

8.7.11- Se o contratado apresentar, nas entregas seguintes ao(s) do(s) registro(s) de atraso(s), 

recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a fiscalização poderá a seu 

exclusivo critério, optar pela não aplicação de advertências ou multas. 

 

8.7.12- A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência 

de novos atrasos. 

8.7.13- Poderá ser aplicada, ainda, a multa de 0,30% (trinta décimos por cento) sobre o valor total 

do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos, até o limite de 30 (trinta) dias corridos; 

 

8.7.14- Após esse limite, considerando o percentual executado, poderá ser configurada a inexecução 

parcial do objeto. 

 

8.7.15- O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 

10% (dez por cento) do valor total do contrato. 

 

 

9 – DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
A presente contratação será regida pelas normas e condições estabelecidas na Lei Federal 

8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, nas Leis 

Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016, pelos Decretos Federais nº 

7.892/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018 e pelos Decretos Municipais nº 5.126/2014, 5.350/2015 e 

5.807/2017, e ainda pela Legislação Ambiental, Sanitária, Previdenciária, Trabalhista. 

 
 

10 – RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Baixo Guandu-ES, 04 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Sandro Márcio Zamboni 

Pregoeiro Oficial 
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 (Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/MEI/EPP  

Nos Termos da Lei Complementares nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016 

 

 

 

Declaramos em cumprimento ao estabelecido no presente Edital, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que a nossa empresa, na presente data é considerada: 

 

 

(     ) Microempresa, conforme Inciso I, do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(     ) Empresa de Pequeno Porte, conforme Inciso II, do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(     ) MEI- Micro Empreendedor Individual. 

 

 

Declaramos ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006 e suas atualizações subsequentes. 

 

Baixo Guandu-ES, 29 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

RG e CPF:   ____________________________________________ 
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Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

 

ANEXO IX  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM 

SERVIDORES MUNICIPAIS 

 

 

A empresa  ____________,  por intermédio de seu representante legal a Sr  (a) ________________, 

portador (a) do CPF nº _______________com o RG nº _________________ ,Residente à 

__________, Bairro____________,  Estado _______________  CEP ___________, DECLARA, 

para os devidos fins que, não possui Proprietário ou Sócio- administrador, que seja Servidor da 

Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES ou que possui qualquer tipo de vínculo de parentesco, 

com o Prefeito, o Vice - Prefeito, os Secretários e demais Servidores da Prefeitura Municipal de 

Baixo Guandu. 

 

Declara ainda que o (s) proprietário (s) ou o (s) sócio (s) administrador (es), não foram servidores 

deste Município no prazo decadencial de 06 (seis) meses anteriores à data marcada para a presente 

licitação. 

 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

Baixo Guandu- ES, 29 de janeiro de 2019. 

 

 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  
 

 

 

 

 

 

 



 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

SEMED-BG/ES– PPSRP Nº 003/2019                                                                                                                                           48 

 

 (Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

 

ANEXO X  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 

SEMED/BG/ES 

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 6.877/2018, 7.424/2018 e 8.105/2018 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

_________________________ (representante do licitante),  portador da Cédula de Identidade RG 

nº ____________ e do CPF nº ____________,  como representante legal devidamente constituído 

de poderes pela _________________________ (identificação do licitante),  inscrita no CNPJ nº 

____________,  doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente 

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

 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

Independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

(d) (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, 

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

participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

(e) (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

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

poderes e informações para firmá-la. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

Baixo Guandu- ES, 29 de janeiro de 2019. 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  


