Câmara Municipal de Teófilo Otoni

Praça Tiradentes, 170 Centro CEP: 39800-001 Fone: (033) 3536 4003
Site: www.teofilootoni.mg.leg.br.com.br /E-mail: cmto@teofilootoni.mg.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL
Processo Licitatório n° 007/2018
Modalidade: Pregão Presencial n° 004/2018
Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 16/03/2018
Horário Abertura: 15:00 horas
Local: Sede da Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG
(LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, MICROEMPREENDOR
INDIVIDUAL – MEI e COOPERATIVAS ENQUADRADAS ART. 34 LEI
11.488/2007.)
A Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, por meio de seu Pregoeiro, nomeada
pela Portaria nº. 002/2018, de 02 de janeiro de 2018, torna público que se acha
aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº.
004/2018, do tipo menor preço, para registro de preços – Processo Licitatório nº.
007/2018. Que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
1 – INFORMAÇÕES
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos
durante a realização da sessão pública do Pregão, logo após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do pregão será realizada logo após o credenciamento, o
qual será feito na sala de reuniões da Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, sito a
Praça Tiradentes, 170 – Centro, iniciando-se no dia 16 de março de 2018 às
15:00 e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio.
A programação poderá sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da sessão.
Caso isso ocorra, o Pregoeiro informará previamente a mudança de data e horário
para ciência de todos os participantes.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2- DO OBJETO
2.1 – Constitui objeto desta Licitação Registro de Preços para futuras e eventuais
aquisições de gêneros de alimentação: Produtos Panificados e correlatos (de ótima
qualidade), para consumo dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de
Teófilo Otoni/MG, com Reserva de Cota de até 25% para Microempresa e Empresa
e Pequeno Porte, MEI e Cooperativas Enquadradas Art. 34 Lei 11.488/2007,
conforme especificações contidas no Anexo I.
2.2 - Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, para cada um do(s)
Item(s), observando o seguinte modelo:
2.2.1. OS ITENS: 01, 02, 03 ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (COTA
RESERVADA) – correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) das
quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas
MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP,
MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI e E COOPERATIVAS ENQUADRADAS
ART. 34 LEI 11.488/2007, sem prejuízo da sua participação na cota principal;
3 – ÁREA SOLICITANTE
3.1 - Da Presidência.
4 - DA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao
objeto licitado, que cumpram plenamente os requisitos de habilitação, a teor do
art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos
da lei.
4.1.1 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação e suas propostas.
4.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.2.1 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;
4.2.2 - Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a
Administração Pública, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
4.2.3 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.2.4 - Estrangeiras que não funcionem no País;
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4.2.5 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação
4.2.6 cujos sócios, diretores, representantes ou procuradores pertençam,
simultaneamente, a mais de uma empresa licitante;
4.2.7 cujos sócios, gerentes ou diretores sejam cônjuges, companheiro (a) ou
parente em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, dos
respectivos membros desta Câmara Municipal.
5 – DA DISPONIBILIDADE E AQUISIÇÃO DO EDITAL
5.1. Para consulta e conhecimento, os interessados poderão adquirir o Edital
completo e Anexos no seguinte endereço:
5.1.1. O edital poderá ser retirado no setor de licitações, à Praça Tiradentes, 170,
centro, nesta Cidade de Teófilo Otoni/MG- MG.
5.2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do
certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no Diário
Oficial do Estado de Minas, com vista a possíveis alterações e avisos.
5.2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o
processo licitatório deverá, ao retirar o edital, informar sua razão social e seu email através do recibo de retirada de edital.
5.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para
o Setor de Licitações ou via fac-símile (33)3536-4000, até 2 (dois) dias úteis antes
da data marcada para abertura das propostas.
5.3.1 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão
encaminhadas por e-mail, fax, ou disponibilizadas no setor de licitações desta
Câmara Municipal, ficando acessíveis a todos os interessados.
6 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1 No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, o representante
legal da licitante deverá apresentar-se o Pregoeiro para efetuar o seu
credenciamento como participante deste Pregão, munido da carteira de
identidade, ou de qualquer outro documento oficial de identificação (com foto), e
do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de
abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” e de “Documentação” relativos a
este Pregão.
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6.1.1 Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de proponentes,
desde que a sessão ainda não tenha se iniciado.
6.1.2 Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da
licitante devidamente credenciado.
6.2 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela
licitante, mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público ou particular
de procuração, ou documento equivalente.
6.2.1 Entende-se por documento credencial:
a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária,
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste
Pregão.
Observação: Os instrumentos previstos nas alíneas “a” e “b” do item 6.2.1 poderão
ser substituídos por Carta de Representação, podendo ser utilizado o modelo
constante do Anexo II deste Edital.
6.2.2 O documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para
formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor
recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em
nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão.
6.2.3 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
6.2.4 O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos
presenciais, poderá encaminhar os envelopes “proposta” e “documentação” e, um
terceiro envelope, devidamente identificado (ou avulsos), a DECLARAÇÃO DE QUE
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO III), DA
DECLARAÇÃO DE ME/EPP, se for o caso, por correio ou diretamente no protocolo
da Divisão de Licitações, até o prazo e atendidas as condições estabelecidas neste
edital.
6.2.4.1 O licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos,
enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes
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“Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a este Pregão. SOMENTE SERÁ
APROVEITADA A SUA PROPOSTA ESCRITA.
6.3. Os documentos referidos nas alíneas “a” e “b” do subitem 5.2.1, deverão ser
apresentados em separado dos envelopes referidos no item 10, durante o ato
específico para o credenciamento e/ou representação, e em forma de cópias
autenticadas ou acompanhadas dos originais, estes para fins de conferência, sendo
que as primeiras farão, posteriormente, parte dos autos.
6.4 - O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes
neste PREGÃO PRESENCIAL (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000).
6.5. Após finalizado o credenciamento do representante, deverão ser entregues à
Pregoeiro os seguintes documentos:
6.5.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
conforme modelo constante no Anexo III;
6.5.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela
fruição dos benefícios da Lei Complementar Federal n° 123/06:
a)Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES
obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;
b)Quando não optante pelo SIMPLES nacional: CERTIDÃO expedida pela Junta
Comercial (Conforme Instrução Normativa nº103, art. 8º do Departamento
Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de
22/05/2007) ou Declaração de Enquadramento validada pela Junta Comercial.
*a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de
não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art.
3°, da Lei Complementar n° 123/06. MODELO DECLARAÇÃO Anexo IV.
7. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO
7.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de
credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a declaração de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, Certidão ou Declaração de ME/EPP ou
qualquer outro documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco
esteja dentro dos envelopes de “Proposta” ou de “Habilitação”, poderão ser
retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá a
novo lacramento do envelope.
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7.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar
as cópias de documentos necessários, porventura retirados dos envelopes de
proposta e/ou de habilitação.
7.3. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderão autenticar os documentos
referentes ao credenciamento antes da abertura da sessão.
8 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO
8.1 - A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser
apresentadas, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de
desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:
ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL No 004/2018
PROCESSO N° 007/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ Nº
ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 004/2018
PROCESSO N° 007/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ Nº
8.2 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
Na Proposta de Preços deverá:
8.2.1 - A Proposta de Preços (contemplando o valor total do Item) deverá ser
preenchida em língua portuguesa e estar datilografada ou digitalizada com clareza,
em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em
papel timbrado da licitante ou impressa por processo eletrônico com indicação do
número do pregão, contendo a razão social, inscrição, CNPJ e endereço completo
da proponente, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e
numerada.
8.2.2 - As especificações do objeto, o valor unitário e total numérico e total por
extenso, expressos em reais (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais,
conforme a moeda brasileira.
8.2.3 - Para as cotas reservadas, relacionados no Anexo I – Termo de Referência
deste Edital, só poderão proceder ao registro da proposta e participar da disputa, as
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microempresas e empresas de pequeno porte, conforme determinação da Lei
Complementar n°. 123/2006 e suas posteriores alterações.
8.2.3.1 - Para as cotas reservadas, as propostas deverão ser apresentadas
separadamente.
8.2.4 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
8.2.5 - Incluir todos os impostos, taxas, seguros, fretes e outros encargos
incidentes;
8.2.6 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de apresentação;
8.2.7 - Garantia de entrega do produto em perfeitas condições, sendo que a
empresa se responsabilizará pela qualidade do mesmo, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição,
ou não se adequarem às especificações constantes deste Edital, mesmo após a data
da requisição emitida pela Câmara Municipal e emissão da Nota Fiscal. A garantia
não abrangerá estragos oriundos de acidentes, fenômenos, catástrofes,
armazenagem prolongada em local de ambiente inadequado, uso indevido ou
quaisquer outros estragos derivados do manuseio incorreto.
8.2.8 - Serão desclassificadas as propostas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, que apresentarem preços excessivos (incompatíveis com
os preços de mercado) ou manifestamente inexeqüíveis (art. 48 da Lei no
8.666/93).
8.2.9 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pela
licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial.
8.2.10 - A apresentação da Proposta por parte da licitante significa pleno
conhecimento e integral concordância com as condições deste Edital, sujeito à
aplicação da Legislação pertinente.
8.2.11 - Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista
neste edital.
8.3 - O licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) ITEM (S) que for(em)
de seu interesse, devendo esta(s) e os lances referirem-se à integralidade de seu
objeto, não se admitindo propostas para fornecimento parcial do objeto do Item.
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8.4 - O licitante classificado detentor da proposta de menor preço, deverá
encaminhar o Pregoeiro , via e-mail ou fac-símile e em original, se for o caso:
8.4.1 - Proposta Comercial, ajustada ao preço final, conforme Modelo do Anexo VII,
ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas,
identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e
fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado,
devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem
a exata compreensão de seu conteúdo, constando:
8.4.1.1 - número do item arrematado, descrição completa do objeto, marca do
produto ofertado, conforme especificações constantes do Anexo I;
8.4.1.2 - preço unitário e preço total dos itens, expressos em numeral.
8.5 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos
assumidos.
8.5.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser
solicitada prorrogação de sua validade a todos os licitantes classificados, por igual
prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta CÂMARA MUNICIPAL.
8.5.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do
subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva
proposta.
8.6 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo
licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial.
9 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a
Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem,
será pública, dirigida por umo Pregoeiro e realizada de acordo com o Decreto nº
3.555/2000, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário
já determinados.
9.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou os
representantes legais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, se for
o caso, que possuem os necessários poderes para formulação de propostas e para a
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prática de todos os demais atos inerentes ao certame, nos termos do inciso IV,
artigo 11, do Decreto nº 3.555/2000, para a prática dos demais atos do certame,
conforme item 6 deste Edital.
9.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
9.4 - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita
a sua conferência e posterior rubrica.
9.5 - Não havendo tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e
"Documentação" em uma única sessão, em face do exame da
proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, os trabalhos, tais
como: (etapa competitiva de lances verbais) não puderem ser concluídos e/ou
surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão
consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada
posteriormente.
9.5.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata o item 9.5, somente dar-se-á, em
qualquer hipótese, após comunicação aos licitantes presentes;
9.5.2 - os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo
Pregoeiro e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder
do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
10 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
10.1 - O julgamento da proposta será efetuado por MENOR PREÇO POR ITEM.
Será classificada pelo Pregoeiro a licitante que apresentar proposta com menor
preço e as demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez
por cento) superior àquela de menor preço.
10.1.1 - Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas descritas nas
condições do item 10.1, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes,
até o máximo de três propostas.
10.2 - 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.
10.2.1 – Os Lances deverão ser formulados a partir da menor proposta
apresentada tomando-se por base o tópico “valor total do item”.
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10.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes no item 18 deste Edital.
10.4 - O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada
de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
10.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação
das propostas.
10.6 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito.
10.8 - Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
levarão em conta o critério de MENOR PREÇO POR ITEM (sendo vencedor aquele
que apresentar, após os procedimentos previstos neste Edital, o menor preço sobre
a menor proposta formulada antes da fase de formulação dos lances, na forma da
planilha do Anexo I).
10.9 - Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, a proposta será
desclassificada e o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta válida.
10.10 - Será desclassificada a Proposta Comercial que:
10.10.1 - não se refira à integralidade do objeto;
10.10.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;
10.10.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou
manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art.
44, § 3º e art. 48, II da Lei nº 8.666/93.
10.10.3.1 - Se o Pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade do preço,
fixará prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de
planilha de custos, justificativas e demais documentos comprobatórios.
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10.10.3.2 - Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais;
10.11 – No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o
Pregoeiro convocará todas as licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis,
apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.
10.12 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste
Edital e seus Anexos.
10.13 - Nas situações previstas nos itens 10.6, 10.7 e 10.9, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
10.14. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada
não tiver sido ofertada por Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP e
houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à
melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, §2º da Lei
Complementar nº 123/2006.
10.14.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
10.14.1.1 A Microempresa-ME ou a Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem
classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, apresente nova proposta de preço inferior àquela
considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do
exercício do direito de desempate;
10.14.1.2 Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do
subitem anterior, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
10.14.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s e EPP’s que
se encontrem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
10.15. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na
etapa de lances.
10.16. Verificado que a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, atende às
exigências fixadas neste Edital quanto à “proposta” e à “habilitação”, será a
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respectiva licitante declarada vencedora observada as disposições da Lei
Complementar nº 123/2006.
10.17 - Da reunião lavrar-se-á ata, com o registro das ocorrências relevantes, a
qual será, obrigatoriamente, assinada pelo Pregoeiro, licitante vendedor e
componentes da equipe de apoio;
10.18 – O Pregoeiro poderá estipular o valor mínimo do lance e o tempo.
10.19 DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME, EPP, MEI e COOPERATIVA
10.19.1. Conforme instituído pelo artigo 48, III, da Lei Complementar 123/06, na
redação dada pela Lei Complementar 147/14, fica reservada uma cota do processo,
referente aos itens especificados no Termo de Referência, assegurando a
contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e o
microempreendedor individual e Cooperativas, por força do art. 18-E da mesma lei
complementar.
10.19.2. Para a cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual e Cooperativas, a proposta comercial deverá ser
apresentada separadamente, conforme situações previstas no artigo 48, III, da LC
123/06, ressalvado o seguinte:
10.19.2.1. Se não houver competidor enquadrado como microempresas, empresas
de pequeno ou microempreendedor individual capaz de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório relativamente aos itens a ela
reservado, a licitação, apenas no que se refere aos referidos ITEM, será continuada,
abrindo-se ampla participação.
10.19.2.3. Não se aplica o disposto no subitem 10.14, a cota reservada
11 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO
11.1 - O envelope “B” (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter:
11.1.1 - Declaração de que: encontra declarada inidônea para licitar ou contratar
com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito
Federal; e, inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em
cumprimento do disposto no art. 30, III da Lei nº 8.666/93, conforme modelo
constante no Anexo VI deste Edital;
11.1.2 – Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99) Anexo V.
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11.2– Habilitação Jurídica:
11.2.1 registro comercial, no caso de empresa individual;
11.2.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
11.2.3 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
11.2.4 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.
11.3– Regularidade Fiscal e trabalhista
11.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
11.3.2 - Certidão de regularidade de débito para com a Receita Federal (Certidão
Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais) e a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União).
11.3.3. - Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da
licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
11.3.4 - Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal do
domicílio ou sede do licitante.
11.3.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
11.3.6 - Certidão Negativa de Débito – CND, para com o Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS.
11.3.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBS.: A prova de regularidade com a Fazenda Federal e prova de regularidade para
com o Sistema de Seguridade Social (INSS), poderão ser substituídas pela Certidão
Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria de Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) com vigência a partir
de 03/11/2014.
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11.4 – Qualificação Econômica - Financeira.
11.4.1 - Certidão Negativa de Falência/Concordata ou Certidão Judicial Cível
Negativa da Sede da pessoa jurídica licitante (expedida pelo cartório distribuidor;
11.4.1.1 Não serão aceitas certidões passadas com mais de 60 (sessenta) dias
contados da efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da realização da
licitação.
11.5 – Qualificação Técnica:
10.5.1 - Alvará de Licença de Funcionamento e Localização.
11.6 - Disposições Gerais da Habilitação
11.6.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
11.6.2 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será
devolvido, salvo se original a ser substituído por copia reprográfica autenticada ou
tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificadas;
11.6.3 - Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
11.6.4 - Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por
tabelião de Notas ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro, à vista dos originais. Na hipótese
de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
11.6.5 - 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:
a)

substituição e apresentação de documentos, ou

b)

verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
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11.6.6 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
11.6.7 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade
dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante será inabilitada.
11.6.8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
11.6.9 - Para efeito do item (10.6.8) considera-se vencida a fase de habilitação com
a divulgação de seu resultado.
11.6.10 As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal,
mesmo que estes apresentem alguma restrição.
11.6.11 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Câmara Municipal de Teófilo
Otoni/MG, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
negativa.
11.6.12 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido o Pregoeiro .
11.6.13 Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 02
(dois) dias úteis inicialmente concedidos.
11.6.14 A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
11.6.15 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para
habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número
do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
11.6.15.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz;
11.6.15.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial;
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11.6.15.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
11.6.15.4 serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.6.16 A CÂMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG não se responsabilizará
pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, hipótese em que, em face do
não saneamento das falhas constatadas, o licitante será inabilitado.
12 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
12.1 Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até
o 5º dia útil, e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das
propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, protocolizadas na
sala de Licitação, à Praça Tiradentes, 170, centro, dirigidas o Pregoeiro , que deverá
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor
técnico competente.
12.2 A Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG não se responsabilizará por
impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e
caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam
intempestivas.
12.3 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
12.4 A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, e será
divulgada no Diário Oficial do Estado para conhecimento de todos os interessados.
13 - DOS RECURSOS
13.1 - 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.
13.2 - A falta de manifestação, imediata e motivada do Licitante, importará em
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao
vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
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13.3 – Interposto o recurso, será apreciado pelo Pregoeiro, que poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior, que decidirá no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento.
13.4 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
13.5 – 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.
13.6 - O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes
requisitos, sob pena de não serem conhecidos:
13.6.1 - ser dirigido à Pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme
estabelecido no item 13.1 deste Título;
13.6.2
ser
encaminhado
para
o
endereço
eletrônico
www.teofilootoni.leg.mg.gov.br, com assinatura digital, ou ser protocolizado na
sala de Licitação, em uma via original, datilografada ou emitida por computador,
contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas
as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante,
acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e
comprovante do poder de representação legal.
13.7 - O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões
endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso,
sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
13.8 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados
no Setor de Licitação, Praça Tiradentes, 170, centro em Teófilo Otoni/MG – MG, nos
dias úteis no horário de 8h30 às 16 horas. Não serão reconhecidos os recursos
interpostos por fax e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos.
14 – DA ADJUDICAÇÃO E 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 por ventura interpostos, e constatada a regularidade
dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
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15 – DA ATA E VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
15.1 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o
número de fornecedores a terem seus preços registrados, a Câmara Municipal de
Teófilo Otoni/MG convocará os adjudicatários para assinarem a ARP, observado o
prazo de validade da proposta, sob pena de decair do direito a ter seu preço
registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.
15.2 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de
suas propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de
prazo com justificativa aceita, o Pregoeiro , examinará as propostas subsequentes e
a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da
proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.
15.3 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
15.4 - A ARP não obriga A Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG a efetivar as
contratações, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais
itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de
condições, os beneficiários do registro terão preferência.
15.5 - A critério da Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, obedecida a ordem de
classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP,
será(ão) convocado(s) pela Secretaria de Administração, mediante Ordem de
Serviço, para disponibilizar os serviços na forma e prazos previstos, estando as
obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.
15.6 – O Setor de Compras e Licitações avaliará o mercado constantemente,
promovendo, se necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando,
trimestralmente, os preços registrados.
15.7 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no
mercado, o Setor de Compras e Licitações negociará com o fornecedor sua redução,
caso contrário, o signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do
registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação
comprobatória.
15.8 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão
de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a
ser protocolizada no Setor de Licitações e compras, Praça Tiradentes, 170 – Centro
– Teófilo Otoni/MG-MG.
15.9 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho,
poderá requerer ao Setor de Licitações e Compras, por escrito, o cancelamento do
registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro
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motivo superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato
alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos
termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
15.9.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado
da aplicação de penalidade.
15.10 - Cancelados os registros, o Setor de Compras e Licitações poderá convocar
os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de
negociação.
15.10.1 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços
registrados, A Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG procederá à revogação da
ARP, relativamente ao item que restar frustrado.
15.11 - A Setor de Licitações e compras deverá realizar o controle dos serviços
executados, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda
o limite estimado para a contratação.
15.12 - Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um
membro efetivo de seu quadro permanente de empregados como responsável pela
ARP junto a Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG.
15.13 – O Setor de Licitações e compras poderá, a qualquer momento, solicitar aos
fornecedores que tiverem seus preços registrados a substituição do responsável,
caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a administração da ARP e das
contratações dela decorrentes.
15.14 - A Empresa é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização da Ata pelo Setor de Compras e Licitações, bem como permitir o acesso
a informações consideradas necessárias.
15.15 - A Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG não se responsabilizará por
contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses
previstas, expressamente, na Ata ou Termo de Referência.
15.16 - O acompanhamento e a fiscalização do Setor de Compras e Licitações não
excluem nem reduzem a responsabilidade da Contratada pelo correto
cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.
16- DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Câmara Municipal que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
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16.2 – Os Órgãos e entidades da Câmara Municipal, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida o ordem de classificação.
16.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
quando os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
16.4 – A Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, órgão gerenciador do SRP será
responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços
decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os
fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;
17 – FISCALIZAÇÃO
17.1 - O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar os objetos
desta licitação será a Secretaria Municipal de Administração, observado o artigo
67, da Lei Federal n° 8.666/93.
18 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1. A entrega dos produtos se dará no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis,
após a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a
necessidade e mediante requisição assinada pelo responsável na Sede desta
Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, no endereço sito à fl. 1 deste, ou em outro
local indicado pela própria Secretaria.
18.2. A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização dos produtos, bem como o acesso às fontes de informações que forem
julgadas necessárias.
18.3. A Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG reserva-se o direito de não receber
os produtos em desacordo com as especificações e condições constantes deste
instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou
rescindir a Ata e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal no 8.666/93.
18.4 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG)
do servidor responsável pelo recebimento.
18.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
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18.5.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
18.5.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três)
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
18.5.2 - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
18.6 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contado da data de entrega do bem uma vez verificado o atendimento
integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
19 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
19.1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a Câmara Municipal, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a
que estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
aplicáveis e demais cominações legais.
19.2 - Ficam estabelecidas as seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das
penalidades;
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta por dia de atraso,
durante o qual, sem justa causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta,
acumulável com as demais sanções, que poderá ser descontada em eventuais
créditos existentes junto a Câmara Municipal;
d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
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promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
19.3 - O prazo para apresentação da defesa prévia das penalidades aplicadas será
de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.
19.4 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá
ser descontado dos pagamentos devidos, sendo automaticamente suspensos os por
vir e, caso sejam estes insuficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por
meio de guia própria emitida pela Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, no
prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação.
19.5 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
20 – DO PAGAMENTO
20.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento
definitivo (formal e objetivo dos produtos), devidamente atestado pela unidade,
mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos
fiscais, inclusive comprovantes da seguridade social (INSS e FGTS).
20.2 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento
em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da
Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos
bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
20.3 – Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
20.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe
tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
20.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de
Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
20.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o
valor devido será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final
do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original
deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de
juros de mora por mês ou fração.
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20.7 O pagamento ficará condicionado à comprovação pela Contratada, da
regularidade fiscal e trabalhista, perante as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal; regularidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, perante
o INSS e do FGTS perante a Caixa Econômica Federal e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT que somente serão aceitos dentro do prazo de
validade neles assinaladas.
21 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
21- As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à
conta dos recursos específicos consignados no orçamento, através:
01..03.00.01.031.003.4008- Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara
3.3.90.30.00 Material de Consumo – Ficha 033
22. DOS REAJUSTES
22.1 É vedado qualquer reajustamento de preços durante a vigência da Ata,
contados a partir da data-limite da assinatura da Ata.
22.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à
concessão de reajustamento de preços em face da superveniência de normas
federais aplicáveis à espécie, ou com vistas a ajustar o equilíbrio econômico
financeiro entre as partes.
23 - DA CONTRATAÇÃO
23.1 – Os Itens objeto deste PREGÃO serão registrados em Ata de Registro de
Preços consoante às regras próprias do Sistema.
23.1.1 – As contratações decorrentes do registro poderão se dar através de “nota
de empenho e/ou instrumentos equivalente”, conforme o caso, nos termos
dispostos no artigo 62, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93.
23.2 A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de
Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
convocação expedida pelo Setor de Licitações e Contratos, sito à Praça Tiradentes,
170, centro, Teófilo Otoni/MG /MG.
23.3 A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.
23.4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela LICITANTE. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de
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Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data da
convocação.
23.5 Para a assinatura da Ata de Registro de Preço, a LICTANTE poderá verificar,
por meio da internet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador,
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.
23.6 Também para assinatura da Ata de Registro de Preços dela decorrente ou
para retirada da(s) Nota(s) de Empenho, a proponente adjudicatária deverá
indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado
dos documentos correspondentes.
23.7 A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar
/retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte
da proponente adjudicatária, às apenações previstas no item 19.
24- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1 - Fica assegurado à Câmara Municipal o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
24.3 - O Pregoeiro , e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar
omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
24.4 - É facultado à licitante formular protestos, consignando em atas dos
trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de
seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal;
24.5 - É facultado o 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;
24.6 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações,
vencidos os respectivos prazos legais;
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24.7 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Câmara Municipal não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório;
24.8 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
24.9 - 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 estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário;
24.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG.
24.11 - A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por
parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
24.12 - As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de
Licitação através do fax n.º (33)3536-4000;
24.13 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal;
24.14 - 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;
24.15 - A contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial Contratado;
24.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº
10.520/2002 e na Lei nº 8666/1993;
24.17 – Fazem parte complementar e inseparável deste edital os anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo Credenciamento;
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Anexo III – Modelo de Declaração referente à habilitação (em atendimento ao
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002);
Anexo IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo V - Modelo de Declaração em atendimento ao ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº
8.666/93 E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF.
Anexo VI –. Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI
Nº 8.666/93.
Anexo VII – Modelo Proposta Comercial;
Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo IX – Recibo de retirada do edital.
24.18 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Teófilo Otoni/MG.
Teófilo Otoni/MG – MG, 02 de março de 2018.
Luciano de Oliveira Rios Filho
Presidente da CPL

Câmara Municipal de Teófilo Otoni

Praça Tiradentes, 170 Centro CEP: 39800-001 Fone: (033) 3536 4003
Site: www.teofilootoni.mg.leg.br.com.br /E-mail: cmto@teofilootoni.mg.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 004/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
007/2018
1 - OBJETO
1.1 – Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preços para futuras e eventuais
aquisições de gêneros de alimentação: Produtos Panificados e correlatos (de ótima
qualidade), para consumo dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de
Teófilo Otoni/MG, com Reserva de Cota de até 25% para Microempresa e Empresa
e Pequeno Porte, MEI e Cooperativas Enquadradas Art. 34 Lei 11.488/2007.
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 – A aquisição dos produtos supra citados de uso rotineiro, indispensável à
manutenção das atividades da Câmara MUnicipal, visa a atender a reposição de
estoques, conforme demanda dos diversos setores do Órgão.
2.2 – Adotou-se, assim, o Sistema de Registro de Preço – SRP, considerando a
hipótese prevista no Decreto de Pregão e Registro de Preços da Câmara, bem como
algumas vantagens decorrentes deste procedimento licitatório, como: efetivar a
contratação, somente quando houver necessidade, ficando a manutenção do
estoque a cargo do fornecedor, que deve estar preparado para realizar as entregas;
evita o fracionamento da despesa, pois os órgãos participantes realizam um
planejamento para o período de vigência determinado; proporciona a redução de
número de licitações; as aquisições ficarão mais ágeis, pois a licitação já está
realizada, as condições de fornecimento estarão ajustadas e os preços e respectivos
fornecedores já estarão definidos; economia de escala que é obtida em razão do
grande quantitativo licitado; maior transparência dos procedimentos adotados,
pois são monitorados por todos os agentes envolvidos.
3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
Item
01
02
03
04
05
06

Descrição do Item
Pão de sal com manteiga
(COTA RESERVADA)
Fatia de bolo 150 gramas (sabores variados (COTA RESERVADA)
Pão de queijo 80 gramas) (COTA RESERVADA)
Sonho recheado 120 gramas
Biscoito de queijo 40 gramas
Biscoito cascudo 40 gramas

Unidade Quantidade
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
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Obs: Os quantitativos para o ano são estimados, não obrigando a Câmara Municipal
a adquirir as quantidades constantes nesta planilha.
4. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA
4.1. As condições de entrega das mercadorias constantes no “Termo de Referência”
deste Edital obedecerão às especificações determinadas em cada item, observando
suas especificidades;
4.2. O prazo de entrega dos produtos é de 03 (três) dias úteis, contados da emissão
da Ordem de Compra, em local definido pela Secretaria requisitante.
4.5 – A Entrega dos itens licitados, deverão obedecer rigorosamente o cardápio
enviado pela Câmara Municipal, sob pena de devolução do lanche.
5.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 A Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG obriga-se a:
a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado,
o nome do fornecedor, o preço registrado de desconto, os quantitativos disponíveis
e as especificações dos serviços, observada a classificação dos fornecedores;
b) solicitar ao Fornecedor, quando necessário, a contratação prevista nesta Ata de
Registro de Preços, informando os dados necessários dos serviços, zelando pelo fiel
cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento;
c) informar o Fornecedor, via fax, e-mail ou telefone, do Pedido de Compra e da
respectiva Nota de Empenho;
d) observar para que, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços,
sejam mantidas pelo Fornecedor todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
f) efetuar o pagamento ao Fornecedor de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidos no edital e nesta Ata de Registro de Preços;
g) comunicar ao Fornecedor qualquer falha apresentada nos materiais fornecidos,
exigindo-lhe a imediata correção;
h) acompanhar e fiscalizar, por meio do Almoxarifado o cumprimento das condições
ajustadas na presente Ata de Registro de Preços.
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6.DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 Fornecer, durante o seu prazo de vigência, de acordo com as especificações
constantes no Edital e da sua proposta, mediante solicitação formal, através de
Pedido de Contratação, Nota de Empenho, os produtos objeto desta Ata de Registro
de Preços.
5.2 Cumprir os prazos e as condições de prestação dos serviços.
5.3 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades
apontadas pela CÂMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG.
5.4 Manter-se, durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, em
consonância com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que
lhe deu origem.
5.5 Aceitar, nos termos do §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, os acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) ao valor inicialmente registrado.
5.6 Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Câmara
Municipal com respeito à execução do objeto;
5.7 Entregar os produtos objeto da licitação dentro das condições estabelecidas e
respeitando os prazos fixados;
5.8 Executar o objeto responsabilizando-se pela perfeição técnica dos produtos
entregues;
5.9 Responsabilizar-se pela quantidade dos produtos, substituindo, imediatamente,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se
adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das
sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.
7. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
a) A Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG não aceitará ou receberá qualquer
produto com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e
condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à Contratada efetuar as
substituições necessárias em prazo a ser determinado, por essa Coordenadoria, sob
pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual;
b) O prazo de validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses,
quando da sua entrega na Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG;
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c) Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e
transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. A Câmara
Municipal de Teófilo Otoni/MG recusará os produtos que forem entregues em
desconformidade com o previsto neste Termo;
d) Os produtos fornecidos devem corresponder às especificações e quantitativos
constantes da Ordem de Fornecimento respectiva não sendo aceito parcelamento de
entregas.
e) Os produtos serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da
conformidade com a quantidade, especificação e preço, comparando-se os dados
descritos na Ordem de Fornecimento com a Nota Fiscal.
8- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1- No julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR
PREÇO POR ITEM, sendo levados em consideração também, critérios objetivos
definidos no Edital, que não deverão contrariar as normas e princípios estabelecidos
na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/02.
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ANEXO II
(MODELO)
CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da empresa), com
sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ sob o n° ............................ e
Inscrição Estadual sob o n° ..........................., representada neste ato por seu(s)
(qualificação(ões) d(os) outorgante(s)) Sr(a) ......................................., portador(a) da
Cédula de Identidade RG n°........................ e CPF n° ......................,nomeia(m) e
constitui(em) seu bastante procurador(a) o(a) Sr(a) .....................................,
portador(a) da cédula de Identidade RG n° ......................... e CPF n° ........................, a
quem confere(irmos) amplos poderes para representar a (razão Social da
Empresa) perante à CÂMARA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, no que se
referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL n°004/2018, com poderes para
tomar qualquer decisão durante todas as fase do PREGÃO, inclusive apresentar
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO 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) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se
imediata e motivadamente 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.
Local e data.
__________________________________________
Assinatura do Representante Legal
(firma reconhecida como pessoa jurídica)
Observações:
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve
estar acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que
comprove a legitimidade do outorgante;
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante),
fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá
examinado e verificado a legitimidade do signatário.
- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma
em nome de pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o
outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de
“Habilitação”.
- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar a procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento
(Anexo II), a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste
Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitação”.
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ANEXO III
(MODELO)
DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII
DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002)

A
empresa
_______________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº_______________________, sediada __________________________, DECLARA, que cumpre
plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o
inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao
PREGÃO PRESENCIAL Nº.004/2018, estando ciente das penalidades aplicáveis
nos casos de descumprimento.
Local e data.

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal.

OBS.:
- ESTE DOCUMENTO, TAMBÉM, DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO
CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, MEI EPP OU EQUIPARADA
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da
Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para
qualificação como:
( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º
da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº.147/2014;
( ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no anocalendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II
do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar
nº.147/2014, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.
(Assinalar a condição da empresa)
( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação
e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº.
123/06, alterada pela Lei Complementar nº.147/2014, para regularização, estando
ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções
previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_________________________ , _________ de _______________ de 2018.
________________________________________________
(assinatura do representante legal)

Câmara Municipal de Teófilo Otoni

Praça Tiradentes, 170 Centro CEP: 39800-001 Fone: (033) 3536 4003
Site: www.teofilootoni.mg.leg.br.com.br /E-mail: cmto@teofilootoni.mg.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO V
(MODELO)
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E
ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF.
A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________,
sediada ___________________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr(a) ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________
SSP/____ e CPF nº ______________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V,
do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis).

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz ( ).
Local e data.

_______________________________________________
Assinatura do Representante Legal

OBS.:
- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 –
DOCUMENTAÇÃO.
- OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.
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ANEXO VI
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI Nº 8.666/93
(em papel timbrado da licitante)
A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 30,
III da Lei nº 8.666/93, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado,
para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº.004/2018, da CÂMARA
MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG que:
- os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos
serviços a serem executados;
- não nos encontramos declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação.
Local e data.

____________________________________________
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa).

OBS:
- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA;
- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 –
DOCUMENTAÇÃO.
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ANEXO VII
PROPOSTA DE PREÇOS
(MODELO)

Sr. Pregoeiro,
Seguindo os ditames editalícios, apresento a V. Sa. a nossa proposta de preços para
o Pregão Presencial nº 004/2018, conforme Itens a seguir relacionado,
especificado nos termos do Anexo I deste edital:
ITEM

QTDE

UND

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VLR
UND
R$

VLR
TOTAL
R$

TOTAL
1. Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;
2. Declaramos expressamente que nos preços ofertados estão inclusos todos os
custos indiretos, tais como impostos, taxas, fretes;
CNPJ:
ENDEREÇO:
E-mail:
Telefone / fac símile:
Representante: Nome:
Identificação
Local e data.

____________________________________________
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa).
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ANEXO VIII
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/17 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pelo presente instrumento, A Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG/MG com
endereço na Praça Tiradentes, 170, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ nº
22.709.976/0001-70, a seguir denominada CÂMARA, neste ato representado pelo
seu Presidente, o Exm°. Sr. Fábio Lemes de Souza, considerando o julgamento da
licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, para formalização de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP,
para futura e eventual aquisição de material gráfico em geral, para manutenção das
atividades da Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, com Reserva de Cota de até
25% para Microempresa e Empresa e Pequeno Porte, MEI e Cooperativas
Enquadradas Art. 34 Lei 11.488/2007, RESOLVE Registrar os Preços da empresa
_______________________________, CNPJ nº _______________, com endereço na
____________________________________________,
representada
pela
___________________________________, RG nº _____________, CPF ________________, de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s), por Item, na quantidade cotada,
atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes do
art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, com as alterações nela inseridas pela
Lei Federal 8.883, de 09/06/1994 e das demais normas legais aplicáveis, e ainda
regido o presente certame pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, a qual
apresenta sequência de classificação observadas as condições enunciadas nas
cláusulas que se segue:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1 – Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços para futuras e eventuais
aquisições de gêneros de alimentação: Produtos Panificados e correlatos (de ótima
qualidade), para consumo dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de
Teófilo Otoni/MG, com Reserva de Cota de até 25% para Microempresa e Empresa
e Pequeno Porte, MEI e Cooperativas Enquadradas Art. 34 Lei 11.488/2007,
conforme especificações descritas no Anexo I, parte integrante deste.
1.1 – Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos o Edital do Pregão
Presencial nº. 004/2018 e seus Anexos.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a
partir da data de sua assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, A Câmara
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Municipal de Teófilo Otoni/MG NÃO será obrigado a adquirir, exclusivamente por
seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto,
outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras.
2.3 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da
Ata de Registro de Preços, ou recuse-se a assiná-la, serão convocados as licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação, bem como aquelas que
deixarem de assinar o referido documento no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado
prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pela Câmara
Municipal de Teófilo Otoni/MG, poderão ser convocados as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pela primeira classificada, podendo optar por
revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2o, da Lei Federal no 8.666/93, sem
prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por
cento) do valor da Ata a ser firmado e mais a suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal, por
prazo não superior a 5 (cinco) anos;
6 – Ocorrendo qualquer das hipóteses no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com
alterações que lhe foi impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de
Registro de Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e
a ampla defesa.
CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A presente Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de
gêneros de alimentação: Produtos Panificados e correlatos (de ótima qualidade),
para consumo dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Teófilo
Otoni/MG, com Reserva de Cota de até 25% para Microempresa e Empresa e
Pequeno Porte, MEI e Cooperativas Enquadradas Art. 34 Lei 11.488/2007, para
uso dos Departamentos Municipais.
CLÁUSULA IV – DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO
4.1 Os ltens, as especificações, unidades, as quantidades, marcas e os preços
unitários estão registrados nessa Ata de Registro de Preços, encontram-se
indicados na tabela abaixo:
ltem nº __

Qtde
estimada

Descrição

Marca

Preço Und.

Preço total
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4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou
decréscimos) nas seguintes hipóteses:
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta
Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis,
porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato
da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do
mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da
Lei 8.666/93.
4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de
custos e/ou preço de mercado;
4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto
contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).
CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
5.1 – A entrega dos equipamentos se dará no prazo máximo de até 03 (três) dias
úteis, após a solicitação da Secretaria da Câmara, de acordo com a necessidade e
mediante requisição assinada pelo responsável na Sede desta Câmara, no endereço
sito à fl. 1 deste, ou em outro local indicado pela própria Secretaria.
5.2 – O local da entrega dos materiais será na Praça Tiradentes, 170, Centro em
Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-001, ou em outro indicado pela própria Secretaria.
CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO
6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento
definitivo (formal e objetivo dos produtos), devidamente atestado pela unidade,
mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos
fiscais, inclusive comprovantes da seguridade social (INSS e FGTS).
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU RECURSOS FINANCEIROS
7.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à
conta dos recursos específicos consignados no orçamento, através:
01..03.00.01.031.003.4008- Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara
3.3.90.30.00 Material de Consumo – Ficha 033
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CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1 – O fornecimento decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão
formalizados com o recebimento da requisição pela detentora.
18.2 – As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a
entrega destes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
8.3 – Se a qualidade dos equipamentos entregue não corresponder às
especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa
do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo
máximo de 03 (três) dias, independentemente da aplicação das penalidades
cabíveis.
8.4 – Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade
requisitante, a qual poderá ser feita diretamente por requisição ou através de
ofício ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do equipamento,
a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do
responsável.
8.5 – Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota
fiscal fatura, conforme o caso.
8.6 – A empresa detentora da ata, quando do recebimento da ordem de compra
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem
procedeu o recebimento.
8.7 – A cópia da ordem de compra referida no item anterior deverá ser devolvida
para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da
ata.
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES
9.1 – A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas
classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no item 8
do presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades
enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.
9.2 - O adjudicatário que, convocado no prazo da validade de sua proposta, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado, e será
descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo
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de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações
legais.
9.3 - Ficam estabelecidas as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta por dia de atraso,
durante o qual, sem justa causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta,
acumulável com as demais sanções, que poderá ser descontada em eventuais
créditos existentes junto a Câmara Municipal;
c) suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das
penalidades;
d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
9.4 - O prazo para apresentação da defesa prévia das penalidades aplicadas será de
03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.
9.5 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá
ser descontado dos pagamentos devidos, sendo automaticamente suspensos os por
vir e, caso sejam estes insuficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por
meio de guia própria emitida pela Câmara Municipal, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis a contar da data da sua aplicação.
9.6 - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA X – DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
10.1 – Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.3 da Cláusula II, da
presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28, da Lei Federal 9.069, de
29.6.1995, ao art. 3º, § 1º, da Medida Provisória 1.488-16, de 02/10/1996 e demais
legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, a não ser que
seja comprovado a quebra do equilíbrio econômico financeiro entre as partes
como trata o art. 65, inciso II , alínea “d” da Lei 8.666/93, até que seja completado o
período de 12 (doze) meses, contado a partir da data-limite para apresentação das
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propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão nº 004/2018, o qual integra
a presente Ata de Registro de Preços.
10.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão
de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA XI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – Os produtos objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela
unidade requisitante consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal
8.666/93 e demais normas pertinentes.
11.2 – A cada aquisição dos produtos, serão emitidos recibos, nos termos do art.
73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93, por pessoa a ser indicada na respectiva
nota de empenho. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de
pleno direito:
11.2.1 – Pela Administração, quando:
11.2.1.1 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro
de Preços;
11.2.1.2 – a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a
Administração não aceitar sua justificativa;
11.2.1.3 – a detentora der causa a rescisão administrativa da Ata decorrente de
registro de preços, a critério da Administração;
11.2.1.4 – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;
11.2.1.5 – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado;
11.2.1.6 – por razões de interesse público, devidamente demonstradas e
justificadas pela Administração;
11.2.1.7 – a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da
presente Ata de Registro de Preços;
11.2.1.7.1 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, por
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02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
11.2.2 – a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula IX, caso não
aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO
12.1 – As aquisições dos produtos da presente Ata do Pregão 004/2018 - Registro
de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Presidente da Câmara Municipal.
12.2 – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou
parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta
delegar a competência para tanto.
CLÁUSULA XIII - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o acompanhamento e
a fiscalização desta Ata de Registro de Preços, assim como o recebimento e
conferência dos equipamentos serão realizados pela Secretaria requisitante.
13.1.1 – A Secretaria da Câmara Municipal ou servidor por ele indicado atestará a
entrega dos produtos no documento fiscal correspondente, o que servirá como
meio de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá
requisito indispensável para a liberação do pagamento.
13.1.2 - A DETENTORA DA ATA é obrigada a assegurar e facilitar o
acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto desta Ata de Registro de
Preços pela secretária requisitante, bem como permitir o acesso a informações
consideradas necessárias.
13.1.3 - A CONTRATANTE não se responsabilizará por eventuais contatos
realizados com setores ou pessoas não autorizadas, salvo nas hipóteses previstas,
expressamente, nesta Ata de Registro de Preços.
13.1.4 - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem
nem reduzem a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pelo correto
cumprimento das obrigações decorrentes desta Ata.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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14.1 – Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão
nº 004/2018, seus anexos e as propostas das empresas, retro qualificadas.
14.2 – Fica eleito o foro, da Comarca de Teófilo Otoni/MG, para dirimir quaisquer
questões decorrentes da utilização da presente Ata.
14.3 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
Teófilo Otoni/MG (MG), ......... de .................................................. de 2018.
CONTRATANTE
Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG
Fábio Lemes de Souza
CONTRATADO (A)
Empresa.....................
Rep. Legal: ............................................
Testemunhas:
1-_______________________________________ CPF:____________________________________
2-_______________________________________ CPF:____________________________________
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
Razão Social:
CNPJ n°
Endereço:
e-mail:
Cidade: Estado:
Telefone: Fax:
Pessoa para contato:
Pelo presente, DECLARO, que recebi O Edital de Pregão Presencial nº. 004/2018 –
Processo Licitatório nº. 007/2018, que será aberta no dia 16 de março de 2018, às
15:00 horas, na sala de Licitação da Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG, a qual
participarei levando os documentos necessários à habilitação e proposta, ciente de
todos os termos.
Local: ______________, _____, de _____________ de 2018.
________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicação futura entre a Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG e
essa empresa, solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do
edital e remeter ao Setor de Licitação por meio do Fone: (33)3536-4003.
A não remessa do presente recibo ao Departamento de Licitação implicará o não
envio à Vossa Senhoria, de eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório bem como quaisquer informações adicionais.

