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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 

 

 

 

PROCESSO N° 095 /2015 

                    

 

  

OBJETO: O objeto da presente licitação, cuja especificação detalhada consta do Anexo I, trata da prestação de serviços 

de fornecimento de lanches e marmitex a serem servidos durante campanhas da VISA e outras,  mediante fornecimento 

parcelado, pelo prazo até 31.12.2015, conforme descrito no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

 

 

ANEXOS:  

 

I: Termo de Referência 

I-A: Especificação dos produtos  

II: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação,  Declaração de Menor e outras 

III: Modelo de procuração para credenciamento 

IV: Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos do Edital 

V: Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

VI: Minuta de Contrato 

VII: Modelo de Declaração de Atendimento ao art. 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho 
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EDITAL DE PREGÃO 018/2015 

 

 

MODALIDADE: PREGÃO  

TIPO: MENOR PREÇO  

FORMA: PRESENCIAL 

QUANTIDADE DE ITENS: 12 (doze)  
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

DATA DA ABERTURA: 30 de junho de 2015 

HORARIO:  13:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

LOCAL: Policlínica Municipal - Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350 – Bairro Jota – Brumadinho/MG – 

Sala de Reunião (entrada pela Rua Jaci Rezende Teixeira) 

 

 

PREGOEIRO: JURENE DE SALES AZEVEDO   

 

 
O Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho, CNPJ 14.208.587/0001-33, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, nas 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, para atender os interesses da Secretaria Municipal de Saúde e outros. 

 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto Nº 3.555, de 

08 de agosto de 2000, e suas alterações, Decreto Municipal Nº 73/2007, de 04.05.2007, aplicando-se, subsidiariamente, 

as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação, cuja especificação detalhada consta do Anexo I, trata da prestação de serviços de 

fornecimento de lanches e marmitex a serem servidos durante campanhas da VISA e outras,  mediante fornecimento 

parcelado, pelo prazo até 31.12.2015, conforme descrito no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste Pregão as empresas licitantes que: 

2.1.1 – Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

2.1.2 – Atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida. 

 

2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.2.1 - Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 

2.2.2 – Que, por qualquer motivo, tenha sido declarada inidônea ou punida, com suspensão do direito de licitar e 

contratar com o Município de Brumadinho; 

2.3 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a eles necessários, as pessoas arroladas nos incisos I, II e III do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, 

bem como as pessoas arroladas no art. 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho.  

2.4 - Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.5 - Empresa declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública – art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93. 

2.6 - Empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento ao Pregoeiro por um representante, devidamente munido de 

documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, 

ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

3.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com 

firma reconhecida, (mod. Anexo III) com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social (autenticada pelo registro competente ou 

por servidor da SMS, mediante apresentação do documento original para autenticação), no qual estejam expressos seus 

poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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3.3 – O credenciamento deverá estar acompanhado de declaração do proponente, dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 

(modelo Anexo IV). 

3.3.1 – As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, ao apresentarem a declaração de ciência de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação, também deverão constar a restrição(ões) da documentação exigida para 

efeito da regularidade fiscal, se houver. 

3.4. – As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração de seu enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo Anexo V). 

 

4 - DA MICRO – EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
4.1- A micro-empresa e empresa de pequeno porte, que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/2006, 

deverão apresentar, na fase de credenciamento: 

4.2. No caso de micro-empresa, declaração de que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), acompanhado da Certidão Simplificada emitida pela JUCEMG ou por outro 

Órgão competente, conforme modelo Anexo VI; 

4.3. No caso da empresa de pequeno porte, declaração de que aufira, em cada ano calendário, receita bruta superior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos  mil reais), 

acompanhado da Certidão Simplificada emitida pela JUCEMG ou por outro Órgão competente, conforme modelo Anexo 

VI;. 

4.4. No caso de micro-empresa ou empresa de pequeno porte, com início de atividade no ano-calendário corrente, 

declaração de que não se enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º da LC 123/2006. 

4.5. Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. 

 
5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, 

em 02 (dois) envelopes, devidamente fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas, em caracteres 

destacados, os dizeres: 

Edital Pregão Presencial nº 018/2015 

a) Envelope A: Proposta de Preços 

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no item 09 deste 

Edital. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ Nº 

5.2 – A Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, redigida com 

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo 

representante legal do licitante proponente, e, conter: 

5.2.1 - Nome e endereço do proponente, CNPJ, I.E., e/ou I.M.,  

5.2.2 - Especificação clara dos itens ofertados; 

5.2.3 – Preço unitário e global, item por item, em reais, com até 02(duas) casas decimais após a vírgula. Havendo 

discordância entre o preço unitário e o preço total, prevalece o menor preço; 

5.2.4 – Declaração do prazo de validade dos termos da proposta, que nunca deve ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar 

da data da abertura da proposta; 

5.2.5. O prazo máximo para cumprimento do objeto desta licitação será de 10(dez) dias, a contar do recebimento da Nota 

de Autorização de Fornecimento; 

5.3 - Constar oferta firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter alternativas de preço 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação; 

5.4 - Consignar a assinatura do responsável ou do representante legal da empresa na proposta, bem como a identificação 

de seu nome abaixo da assinatura. A não identificação do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui motivo 

de desclassificação da licitante; contudo esta informação deverá ser fornecida na fase de julgamento; 

5.5 – Constar declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como 

quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega do objeto ofertado. 

5.5.1 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como não 

existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

5.6 – Informar Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento. 
5.7 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Pregoeira. 

5.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas 

ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
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5.9 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou quando todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira 

poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras. 

5.10 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 

 

6 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do 

proponente e os documentos que a instruírem será pública, dirigida pelo Pregoeiro e equipe de apoio, realizada de acordo 

com a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto Nº 3.555/2000, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e 

horário indicados no preâmbulo deste edital. 

6.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento 

próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 

3.555/2000, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 03 deste Edital. 

6.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao 

recebimento dos envelopes. 

6.4 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e 

posterior rubrica pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e representantes credenciados. 

6.5 – Havendo necessidade de análise da proposta/documentação, ou quando os trabalhos não puderem ser concluídos 

em uma única sessão ou, ainda, em caso de eventuais dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro 

consignará o motivo em ata e a continuação dos trabalhos dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

6.5.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata esta Condição somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após 

comunicação aos licitantes presentes; 

6.5.2 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais 

das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos. 

 

7 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

7.1 - Ocorrendo empate ficto entre propostas, será assegurado, como critério de desempate, 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. 

7.2 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela declarada classificada em primeiro lugar, situação em que sua proposta será classificada em primeiro lugar; 

7.2.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 7.2.1, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.9.1 (alínea b), na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 8.9.1 (alínea a) 

7.2.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontre no intervalo estabelecido no subitem 7.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

8 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 - As Propostas serão julgadas e adjudicadas pelo Menor Preço por Item, observadas as especificações técnicas e 

demais condições definidas neste Edital. 

8.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta 

de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de menor preço. 

8.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no 

subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 

autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

8.3.1 - Quando as 03 (três) propostas escritas de preços, definidas conforme condições previstas nos subitens 6.2 e 6.3, 

apresentarem cotação de material/produto de mesma marca, o Pregoeiro classificará a melhor proposta subseqüente, que 

apresentar cotação de material/produto com marca distinta daquela apresentada pelas três melhores propostas, para que 
seu autor participe dos lances verbais, com o objetivo de fomentar a competitividade. 

8.4 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 

formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
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8.5 – Se duas ou mais empresas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato 

público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes no 

art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

8.7 - A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão 

daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação 

das propostas. 

8.8 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contratação. 

8.9 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente, pelo critério de menor 

preço. 

8.9.1 – Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após a 

solicitação do Pregoeiro, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame; 

b) não ocorrendo a situação definida na alínea anterior, a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na 

condição prevista no item 8.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) na hipótese da não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

8.10 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira 

classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

8.10.1 - Análise da exequibilidade  

8.10.1.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às exigências fixadas 

neste Edital ou determinar preços manifestamente inexequíveis.  

8.10.1.2 - Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá, antes de desclassificar a oferta, solicitar que o 

licitante demonstre a exequibilidade de seu preço. Esta demonstração deverá ser requerida pelo Pregoeiro, na própria 

sessão do Pregão, com a fixação de prazo para apresentação do documento comprobatório dos preços informados pelo 

licitante.  

8.10.1.3 - Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:  

8.10.1.3.1. planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração;  

8.10.1.3.2. contratação em andamento com preços semelhantes; e  

8.10.1.3.3. formação da proposta comercial, quando da realização do pregão presencial.  

8.10.1.4 - O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstrar posteriormente a 

sua exequibilidade, sujeita-se às sanções administrativas pela não manutenção da proposta, previstas no art. 12 da Lei n.º 

14.167, de 2002, sem prejuízo de outras sanções, inclusive aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993  

8.11 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do licitante que a tiver 

formulado, com base nos documentos especificados no item 09 do Edital; 

8.12 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto que lhe couber e registrados seu preço para contratação pelo Pregoeiro. 

8.13 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as 

ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências, sendo o 

respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado os produtos, definidos no objeto deste Edital e seus 

Anexos. 

8.14 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a 

assinatura da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 

8.15 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a 

Proposta será desclassificada. 

8.16 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

9 - DA HABILITAÇÃO 

9.1 - No envelope Nº 02 - “Habilitação” deverá constar obrigatoriamente, sob pena de inabilitação do licitante, os 
seguintes documentos, relacionados até o item 9.5: 

9.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 
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9.1.2. Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

9.1.3. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.1.4. Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

9.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.1.6. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB - e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN - referente a todos os tributos federais e à Divida Ativa da União – DAU – Port. 358, de 05.09.2014. 

9.1.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e  Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante; 

9.1.8. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), em vigor, conforme 

legislação própria; 

9.1.9.  Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação da respectiva certidão, em conformidade com a Lei 

Federal nº 12.440, de 07.07.11; 

 

Obs 1.: O CRC - Certificado de Registro Cadastral do Município de Brumadinho substituirá todos os documentos 

relacionados nos sub-itens 9.1.1 a 9.1.9, desde que estejam com o prazo de validade em vigor, inclusive o CRC, no 

referido documento. Havendo documento com prazo de validade vencido no CRC, a empresa licitante deverá 

apresentar outro, com o prazo de validade em vigor. 

Obs 2: Os documentos relacionados nos sub itens 9.1.1 a 9.1.4 do item 9.1 não precisarão constar do "envelope 

Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento, neste Pregão. 

 

9.2 – Alvará Sanitário expedido pela Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, em vigor; 

9.2.1. Será aceito documento de protocolo para renovação do Alvará Sanitário, desde que requerido tempestivamente e 

apresentado juntamente com a licença referente ao exercício anterior, conforme art. 22, do Decreto Federal nº 74.170/74; 

9.3 - Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na 

vigência contratual caso venha a ser contratado pelo Município de Brumadinho, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº 

8.666/93, nos termos do modelo apresentado no Anexo II; 

9.4 - Declaração em conformidade com a Redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998: “XXXIII – proibição 

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”, conforme modelo apresentado no Anexo II; 

9.5 - Declaração em atendimento ao disposto no artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho/MG, conforme 

Anexo VII; 

9.6 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos 

no presente Edital e seus Anexos. 

9.7 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e 

seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 

9.8 - As empresas interessadas em participar do referido Pregão, que tiverem documentos para autenticar junto a SMS, 

poderão providenciar até o ultimo dia anterior ao da entrega dos envelopes de propostas e documentação. 

 

10 - DA HABILITAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
10.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas de 

pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

conforme Item 09 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

10.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá à data da publicação do resultado da classificação no “Diário Oficial do Município”, 

prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.3 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.2, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

contratação, ou revogar a licitação. 

 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

11.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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11.1.2 - Não serão conhecidos os recursos interpostos por e-mail, fac-simile, bem como vencidos os prazos legais; o 

recurso deverá ser assinado por pessoa legalmente constituída, acompanhado de documento comprobatório; 

11.1.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

12 - DOS RECURSOS 
12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, que deverá ser 

encaminhada ao Pregoeiro, no endereço indicado no item 12.6, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto ao vencedor, pelo Pregoeiro. 

12.3 - Qualquer recurso e/ou contestação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

12.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5 - A petição deverá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

12.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras e Licitações da 

SMS, à Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350, Bairro do Jota, Brumadinho, em dias úteis, no horário de 8h30 às 12h 

e das 14h às 17h.  Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax, e-mail e vencidos os respectivos 

prazos legais. 

 

13 - DA RECONSIDERAÇÃO DOS RECURSOS 

13.1 - É admissível recurso, representação e pedido de reconsideração dentro das razões e condições definidas no 

Decreto nº 3.555/2000, Lei nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores. 

 

14 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a 

posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 

Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

15 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
15.1 – O recebimento, o local e o prazo de entrega dos produtos deverão ocorrer de acordo com o contido no subitem 05 

e demais condições previstas no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

15.2 – Os produtos serão recebidos por servidor designado para tal fim, da seguinte forma: 

15.2.1 – provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos produtos com as 

especificações da proposta da empresa. 

15.2.2 – definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade e sua aceitação, mediante recibo, observadas as 

especificações citadas no item anterior. 

 

16 - DO PAGAMENTO 

16.1 - O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde  de Brumadinho no prazo de 10 (dez) dias, mediante 

apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada. 

16.1.1. As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real. 

16.1.2. As notas fiscais/faturas serão devolvidas à contratada, para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram a sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 16.1, a partir da data de sua reapresentação. 

16.1.3.  Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos – CND – emitida pelo 

INSS, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91), o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90), bem como 

a Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação da respectiva certidão, em conformidade com a Lei Federal nº 

12.440, de 07.07.11. 

16.1.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante caso os documentos especificados no subitem anterior estejam com 

prazo de validade vencido, bem como se houver pendencia de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi imposta, em 

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou de correção 

monetária. 
16.1.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Fundo 

Municipal de Saúde de Brumadinho em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente 

existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
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17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos consignados no 

Orçamento do Fundo Municipal de Saúde Brumadinho, para o exercício de 2015, cujos programas de trabalho e 

elementos de despesas são:  02.07.02.10.301.0018.2039 - 02.07.02.10.301.0018.2040 - 02.07.02.10.304.0018.2049 - 

3.3.90.39.00. 

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 

vencedora as seguintes sanções: 

18.1.1 – Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal 

da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o 

atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

18.1.2 - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações estabelecidas, 

até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

18.1.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial 

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de 

indenização dos prejuízos porventura causados ao Fundo Municipal de Saúde pela não execução parcial ou total do 

contrato. 

18.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o 

certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

19 –  DO CONTRATO 

19.1- O fornecimento do objeto da presente licitação será efetuado nos termos do Contrato a ser assinado pelas partes, 

com base na minuta constante do Anexo VI, observadas as disposições das Leis Federais nºs 8.666 de 21/06/93 e 8.883 

de 08/06/94, com suas posteriores modificações. 

19.2 - O contrato a ser assinado terá o prazo de vigência até 31.12.2015. 

19.3 -  O Fundo Municipal de Saúde providenciará, por sua conta, a publicação no “Minas Gerais e no DOM” do extrato 

do contrato no prazo de 20 (vinte) dias de sua assinatura, como condição indispensável a sua eficácia. 

19.4 - O licitante vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação da SMS, para a 

assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

8.666/93; 

19.5 - É facultado à SMS, quando o convocado não assinar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidos, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação independentemente da cominação 

prevista no artigo 81 da Lei 8.666/93. 

 

20 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
20.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, inclusive o 

reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

20.1.1 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

20.2 - A rescisão do Contrato poderá ser: 

20.2.1 – Determinada  por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

20.2.2 – amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 

para a Administração; 

20.2.3 – judicial, nos termos da legislação. 

20.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente do Município de Brumadinho. 
 

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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21.1 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

21.1.1 - . Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será permitido, nos 

termos do art. 11, inciso XIII, do Decreto Federal nº 3.555/00, a apresentação de documentação atualizada e regularizada 

na própria sessão, desde que a sua produção seja de fácil realização. 

21.1.2 – A inclusão de documentos durante a sessão será admitida desde que seja necessária a realização de diligência 

para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, 

porém não documentados nos autos. 

21.2 – A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

21.3 - Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o FMS não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.4 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação. 

21.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

21.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Brumadinho. 

21.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja 

possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública 

de pregão. 

21.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

21.10 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constante da Lei nº 

10.520/2005 e o Decreto nº 3.555/2000 e no Decreto Municipal nº 073/2007. 

21.11 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 

Anexos, deverá ser encaminhada, ao Pregoeiro por e-mail: comprasfmsbruma@gmail.com,  ou por meio do Fax: (31) 

3571-4499. 

21.12. - As dúvidas a serem dirimidas por telefone (31 3571.7171 / 2923) serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal, não sendo consideradas oficiais. 

21.12.1 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos 

relativos a esta licitação. 

21.13 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do Municipio, salvo com 

referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes 

ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao 

resultado de: 

a) - julgamento deste Pregão; 

b) - recurso porventura interposto. 

21.14 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das licitantes pelo período de 30 

(trinta) dias úteis, contado do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso 

contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela 

SMS.   Brumadinho, 15 de junho de 2015. 

 

 

JURENE DE SALES AZEVEDO 

Pregoeiro 

 

 

JOSE PAULO SILVEIRA ATAIDE 

Secretário Municipal de Saúde 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

01-APRESENTAÇÃO 
Este documento foi elaborado com base na Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 

73/2007 de 04.05.2007 e Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo parte integrante e inseparável do 

procedimento licitatório, visando viabilizar a prestação dos serviços descritos no Anexo IA deste. Desse modo, contém 

os elementos básicos e essenciais fixados na legislação, descritos de forma a subsidiar os interessados em participarem 

do processo licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta. 

 

02-OBJETO 

 Prestação de serviços de fornecimento de lanches e marmitex a serem servidos durante campanhas da 

VISA, reuniões da Pré Conferência Municipal de Saúde e outras,  mediante fornecimento parcelado, pelo prazo até 

31.12.2015, conforme descrito no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

 

03-JUSTIFICATIVA 

Para atender às requisições das unidades de saúde durante eventos promovidos pela SMS. 

  

04- CONFIRMAÇÃO: 

A confirmação da aquisição dar-se-á por meio da Ordem de Fornecimento emitida com base na proposta 

apresentada e na licitação. 

        

05 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

. A entrega dos serviços, prevista nesta licitação, será parcelada, mediante solicitação do órgão competente, 

por escrito, e deverá ocorrer no prédio da Policlinica Municipal, sito à Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350, Bairro 

Jota, Brumadinho;  

. A licitante não poderá entregar produto diverso do solicitado, sem autorização prévia do contratante, 

mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes. 

. Os serviços serão considerados recebidos após a conferência e aprovação do órgão solicitante. 

. O local e o horário do evento, assim como o quantitativo, poderão sofrer alteração, que será comunicada 

em tempo hábil. 

. A empresa deverá responsabilizar-se pela qualidade dos gêneros alimentícios a serem servidos. 

. A Contratante, a qualquer momento, poderá promover a realização de visitas ou inspeções na empresa, 

para verificar as instalações, as condições de higiene e o correto armazenamento e manipulação dos produtos. 

. Na formulação do preço, deverão estar incluídos despesas com possíveis danos dos vasilhames inerentes à 

prestação dos serviços, ficando o Município isento de quaisquer responsabilidades. 

 . A contratada deverá separar os marmitex, por unidade de saúde, conforme relação a ser entregue 

oportunamente. 

 . Os lanches, tipo pão com apresuntado e mussarela deverão, quando solicitado, ser embalados 

individualmente. 

 . A contratada deverá separar os lanches, quando solicitado, por unidade de saúde, conforme relação a ser 

entregue oportunamente. 

        . A SMS enviará o pedido de fornecimento com antecedência de 10 dias antes da realização do 

evento;  

 

06-CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
a – O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito a substituição desde que comprovado a preexistência 

de defeito, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, que comprometam a integridade do produto. 

b) - Não serão recebidas entregas parciais. 

 

07-PAGAMENTO 
a) O pagamento referente ao objeto da licitação será efetuado pela Tesouraria da SMS, por meio de 

depósito em conta ou pessoalmente, até 10 (dez) dias  seguintes ao da entrega integral do objeto. 

   

08-OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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a) – Proporcionar todas as condições para que o(a) CONTRATADO(A) possa efetuar a entrega do material, 

dentro das normas estabelecidas no edital e seus anexos; 

b) – Receber os produtos entregues pelo(a) CONTRATADO(A), desde que estejam em conformidade com 

o  objeto  licitado ; 

c) – Devolver com a devida justificativa, qualquer item entregue fora dos padrões e normas constantes do 

edital e seus anexos; 

d) – Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(a) CONTRATADO(A); 

e) – Efetuar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A). 

 

09-OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 
 a) – Cumprir fielmente as obrigações da proposta de forma que o produto seja entregue no prazo 

estipulado; 

 b) – Assumir inteira responsabilidade pela entrega do produto, como fretes, tributos, seguros e quaisquer 

outros encargos; 

 c) – Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua 

culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 d) – Proceder a entrega do produto, em conformidade com o quantitativo e especificações contidas na Nota 

de Autorização de Fornecimento; 

 e) – A inadimplência do(a) CONTRATADO(A), com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento do material, não transfere ao Município de Brumadinho a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto. 

 

10- DAS PENALIDADES 

 O(A) CONTRATADO(A) que inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às 

sanções e ao pagamento de multas, previstas, conforme o caso, nos termos da Lei  No. 10.520/02, Lei Nº 8.666/93.                                                                                                                

 

11 – DAS SANÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízos das 

multas previstas no Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, 

garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que: 

.deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

.convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a nota de empenho; 

.apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

.ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato; 

.não mantiver a proposta, injustificadamente; 

.falhar ou fraudar na execução do contrato; 

.comportar-se de modo inidôneo; 

.cometer fraude fiscal. 

11.2 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a SMS poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o valor 

do item; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do item. 

11.2.1 – O atraso injustificado na execução, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato. 

11.3 – As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de 

até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 

11.4 – Da aplicação da penalidade prevista nos itens 11.1 e 11.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação, que será  dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá 

reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.  

11.5 – As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal 

de Administração de Brumadinho. 

 
 

Responsável pela Elaboração: 

 

Atenção Básica 
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ANEXO IA 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 Água mineral, garrafa de 01 litro 150 L 
  

02 Croissant de frango de aprox. 30g 750 UNID. 
  

03 

Fornecimento de marmitex n° 8, contendo arroz, feijão, 1 

carne, (boi, porco, frango), 1 massa, legumes ou verdura 

refogada, salada 
470 

UNID 

  

04 
Mine sanduiche natural com pão de batata c/ aprox. 25g, 

patê de peito de frango, maionese, tomate e alface 375 
UNID 

  

05 
Mine sanduiche com pão de sal c/ aprox. 25g, recheado c/ 

1 fatia de apresuntado e 01 de mussarela 375 
UNID 

  

06 Pão de queijo, com aprox. 30g 4.125 UNID 
  

07 
Pão de sal 50 g com 1 fatia de apresuntado e 1 fatia de 

muçarela 2.600 
UNID 

  

08 Refrigerantes em lata de 350 ml 900 UNID 
  

09 
Refrigerantes de 2 litros sabores variados entregar gelado 

100 
UNID 

  

10 
Refrigerantes de 2 litros sabores variados entregar gelado 

(Zero ou Light) 25 
UNID 

 
 

11 Rosquinha de nata 30 KG 
  

12 

Sucos de frutas em caixa de papelão aluminado, 1 litro em 

variados sabores (manga, pêssego, goiaba e uva) (Zero ou 

Light) 

52 CX 
  

13 

Sucos de frutas light em caixa de papelão aluminado, 1 

litro em variados sabores (manga, pêssego, goiaba e uva) 412 CX 
  

 

VALOR TOTAL 

 

R$ 
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ANEXO II 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 

 

 
Eu ...............(nome completo)...................... representante legal da empresa .........................................., com sede na Rua 

..............................................., inscrita no CNPJ-------------------------, interessada em participar da licitação em epígrafe, 

do Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho, Declaro, sob as penas da Lei, o que segue: 

 

 a) que até a presente data inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

b) para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 19993, 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. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

c) nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a (nome da pessoa jurídica) 

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 

 

Local e data. 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome, RG 

 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                             

ANEXO III 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 

 

PROCURAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), 

inscrita no CNPJ/MF sob nº __ e inscrição Estadual sob nº __, representada neste ato por seu(s) (qualificação) do(s) 

outorgante(s) Sr(a)..., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº... e CPF nº ..., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante 

Procurador o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Cédula de Identidade RG nº... e CPF nº ..., a quem confere(imos) amplos poderes 

para representar a (Razão Social da Empresa) perante ...(indicação do órgão licitante), no que se referir ao PREGÃO Nº 

___/2015, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes 

PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular 

verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s), 

negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 

manifestar-se imediata e motivamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata 

da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é validade até o dia ... 

Local e data. 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa, com firma reconhecida 

Nome, RG 
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ANEXO IV 

 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

Referência: Pregão Presencial Nº 018/2015 

 

 Declaro(amos), para os devidos fins, que tomei(amos) conhecimento de todas as informações constantes no 

Edital de Pregão Presencial nº 018/2015. 

 

 Declaro(amos), ainda, que atendemos a todas as exigências, inclusive quanto aos requisitos exigidos para 

habilitação no referido certame, em observância ao disposto no inciso VII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002. 

 

Local e data 

 

________________________________________________ 

(nome, RG e assinatura do representante legal da empresa) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                        ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Referência: Pregão Presencial Nº 018/2015 

 

 

 

A empresa ...................... CNPJ Nº ....................., por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade Nº .................... e do CPF Nº 

..................................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006, alterada pela 

Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011; 

 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 

14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011; 

 

Declara ainda que, a empresa retro mencionada está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Artigo 3º da 

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

 

Data e Local ........................ 

 

 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

OBS.: A declaração deverá vir acompanhada da Certidão Simplificada emitida pela JUCEMG ou por outro 

Órgão competente 
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ANEXO VI 

CONTRATO Nº      /2015/FMS 
        

CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITEX E OUTROS 

celebrado entre o MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e _________, através da 

Licitação modalidade Pregão Nº 018/2015. 

 

O Município de Brumadinho/MG/  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa juridica de direito publico interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 14.208.587/0001-33, com sede à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, Brumadinho/MG, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal,  e como gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE o , doravante 

denominados CONTRATANTES e de outro lado a FIRMA ________, inscrita no CNPJ sob o nº _______, com sede à 

___________, neste ato representada por _______________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar 

o presente Contrato de fornecimento de lanches,  marmitex e outros, subordinado ao disposto na Lei 8.666/93, e suas 

posteriores alterações, e no Edital de Pregão n.º 018/2015, o qual integra a presente avença para todos os efeitos e nas 

clausulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato trata da prestação de serviços de fornecimento de lanches e marmitex a serem servidos 

durante campanhas da VISA e outras,  mediante fornecimento parcelado, pelo prazo até 31.12.2015, de acordo com as 

especificações e quantidades contidas no Anexo I do Edital, bem como as obrigações assumidas pela CONTRATADA 

constam no Edital Pregão   n.º 018/2015 e seus anexos, cujo processo, norma, instruções nela contidas, assim também a 

proposta da contratada, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual, independente de transcrição. 

§ 1º - A quantidade especificada no Anexo I do Edital será entregue, pela CONTRATADA, de acordo com a necessidade 

do CONTRATANTE, através de pedido de fornecimento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO  

A vigência deste contrato terá início em  .2015 e término em 31.12.2015. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA ENTREGA 

Pelo cumprimento do objeto do presente contrato o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total estimado 

de R$      (     ), sendo que o valor mensal estimado a ser pago será de R$  (           ). 

§ 1º - A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto deste contrato, a partir de sua assinatura, nas especificações e 

pelos respectivos preços determinados no parágrafo terceiro, nas quantidades solicitadas pelo CONTRATANTE. Os 

serviços deverão ser entregues no prédio da Policlinica Municipal, sito à Av. Nossa Senhora do belo Ramo, nº 350, 

Bairro do Jota, Brumadinho/MG, esclarecendo que a data e hora  constarão nos pedidos de fornecimento a serem 

fornecidos à CONTRATADA. 

§ 2º - Os preços, no decorrer da vigência do contrato, manterão fixos e irreajustáveis, salvo os casos previstos no art. 65 

da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão na Dotação Orçamentária de nº  02.07.02.10.301.0018.2039 

- 02.07.02.10.301.0018.2040 - 02.07.02.10.304.0018.2049 - 3.3.90.39.00. 

 

Parágrafo único - Caso ocorra alteração da Dotação Orçamentária esta passará a fazer parte do presente contrato, 

mediante ato devidamente justificado do Ordenador de Despesa, que será obrigatoriamente juntado ao processo 

administrativo, com a comprovação da notificação à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo objeto do presente contrato, observadas as seguintes condições: 

a)  o pagamento será efetuado 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor responsável,  

b) a CONTRATADA encaminhará as notas fiscais/faturas ao setor recebedor do fornecimento, que as conferirá e as 

remeterá ao Setor de Tesouraria para pagamento; 
c) poderá ser atrasado o pagamento de qualquer fatura que contrarie as especificações contidas na Proposta apresentada, 

sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

d) a administração poderá reter o pagamento em caso de dano de responsabilidade da CONTRATADA, execução do 

fornecimento indevido ou fora das especificações ou, ainda, para recebimento das multas aplicadas como penalidade. 
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e) Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos – CND – emitida pelo INSS, 

devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91), o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS – fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90), bem como a Prova 

de regularidade trabalhista, mediante apresentação da respectiva certidão, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, 

de 07.07.11. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. A CONTRATADA é responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente contrato; 

6.2.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao CONTRATANTE ou terceiros, 

tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa do preposto ou estranhos; 

6.3. Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovação do cumprimento das obrigações tributárias 

e sociais legalmente exigíveis;   

6.4. Fornecer o objeto do presente contrato de acordo com as especificações exigidas; 

6.5. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação 

exigidas no contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas; 

6.6. Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto à execução do presente 

contrato. 

6.7. Oferecer garantia de que os produtos empregados estão dentro do prazo de validade e conservados de acordo com as 

especificações do fabricante. 

6.8. Garantir a boa qualidade do produto fornecido, procedendo à substituição, sempre que necessário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA, correspondentes ao presente contrato; 

7.2. Credenciar, perante a CONTRATADA, mediante documento hábil, servidor autorizado a solicitar e acompanhar o 

presente contrato; 

7.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização e o acompanhamento da execução deste contrato ficará a cargo dos servidores Francielle Aparecida 

Pereira Silva, pela VISA, Noemy de Oliveira, pela Atenção Básica e Vilma de Lourdes Pereira Campos, pelo Conselho 

Municipal de Saúde, que verificarão a sua perfeita execução até o integral cumprimento definitivo do objeto. 

 

CLÁUSULA NONA - DA TRANSFERÊNCIA 

É vedada a cessão ou transferência, no todo ou em parte, do presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão e 

aplicação das medidas legais cabíveis, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas 

em lei. 

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido, mediante a configuração dos motivos previstos no art. 78 da Lei n.º 

8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA as conseqüências previstas no art. 80 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízo 

das sanções previstas em lei; 

10.2.  Reconhece a CONTRATADA, expressamente, todos os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa do presente contrato, na forma prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 

10.3. O presente contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no 

processo licitatório, havendo conveniência para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

O inadimplemento total ou parcial deste contrato, ressalvados os casos de força maior ou fato superveniente que o torne 

formal ou materialmente inexeqüível, devidamente comprovados, caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, nos 

termos do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-a as sanções previstas no art. 87 da referida Lei, garantido o direito a 

ampla defesa, e em especial: 
Advertência escrita; 

b) Multa de 10% do valor do contrato no caso de descumprimento de quaisquer outras cláusulas constantes do Contrato e 

do Edital. 
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c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, conforme disposto no 

inciso III, art. 87 da Lei n.º 8.666/93; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO 
Este contrato poderá ser alterado a qualquer tempo através de termo aditivo, desde que devidamente justificado, ficando 

a CONTRATADA obrigada à aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato e dos termos aditivos, quando for o caso, e outras 

determinadas em lei, na forma prescrita no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.  

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA –  DO FORO 

É competente o Foro da Comarca de Brumadinho/MG, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios eventualmente 

emergentes em decorrência do presente contrato. 

E por assim estarem  justas e contratadas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas, abaixo nomeadas.   Brumadinho, 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO 

NO ARTIGO 36, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE BRUMADINHO/MG. 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________,  

sediada _____________________________, declara, sob as penas da lei, que não se enquadra na vedação disposta no 

art. 36, da Lei Orgânica do Município de Brumadinho, que dispõe: 

 

“Art. 36 – O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função 

de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou 

consangüíneo, até o 2º grau, ou por adoção e os servidores e empregados públicos municipais, não 

poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas 

funções” 

 

 

Local e data 

 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


