
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0098/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0042/2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
LANCHES, PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO GABI-
NETE DO PREFEITO E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

Empresa ____________________________________________________________

Pessoa para contato: __________________________________________________

Endereço: ___________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________

Cidade: ______________________________ Estado: ________________________

Telefone: __________________________ Fax: _____________________________

Recebemos, através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br  → Licitações  
→ Pregão PMMC ou impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima
identificada.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre a Gerência de Compras deste Município e essa
Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao
Setor Responsável por meio do fax (038) 3229-3182.
A não  remessa  do  recibo  exime  a  Gerência  de  Compras da  comunicação  de
eventuais  retificações  ocorridas  no  instrumento  convocatório,  bem  como  de
quaisquer informações adicionais.

Pregoeiro da Prefeitura de Montes Claros

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0098/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0042/2015

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇO  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS
REALIZADOS  PELO  GABINETE  DO PREFEITO  E  SECRETARIAS
DESTE MUNICÍPIO.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:
Dia 30/04/2014, às 09h00min.

CONSULTAS  AO  EDITAL  E  DIVULGAÇÃO  DE
INFORMAÇÕES: na  internet no  site
www.montesclaros.mg.gov.br,  telefone  (38)3229-3020  ou
na sala da Gerência de Compra, à Av. Cula Mangabeira,
211, Centro, Montes Claros/MG, CEP 39.401-002.

ESCLARECIMENTOS:
E-mail: pregão@montesclaros.mg.gov.br
Fac-símile (38)3229-3182.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

mailto:preg%C3%A3o@montesclaros.mg.gov.br
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-
35, com endereço à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Mon-
tes Claros/MG, CEP. 39.401-002, torna pública a abertura do PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº. 0098/2015, na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0042/2015, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para registro de preços, regido pelas Leis Federais
nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°. 123/2006, Decretos Municipais nº.
2.111/2005 e 2.691/2010 e demais condições fixadas neste edital. 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1 - O Pregão será realizado em sessão pública, na Sala de Pregões desta Prefeitura
Municipal de Montes Claros, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro,
na Cidade de Montes Claros – MG. 

2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados
pelo Decreto Municipal nº. 3.173, de 05 de maio de 2014.

II - DO OBJETO

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de lanches, para atender diver-
sos eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito e Secretarias deste Município.

III - DA SECRETARIA SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

IV - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no  site www.montescla-
ros.mg.gov.br, e ainda, poderá ser obtida na sala da Gerência de Compras desta
Prefeitura, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Sala nº. 101,
na Cidade de Montes Claros – MG, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h.

2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.mon-
tesclaros.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial do Município, no en-
dereço eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial, quando for o caso, com
vista a possíveis alterações e avisos.
2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o proces-
so licitatório deverá, ao retirar o edital no site www.montesclaros.mg.gov.br, encami-
nhar à Gerência de Compras o recibo de retirada do edital.

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o
e-mail pregão@montesclaros.mg.gov.br ou  via  fac-símile  (38)3229-3182,  até  02
(dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas.
3.1 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão encami-
nhadas por e-mail, fax, ou disponibilizadas no site www.montesclaros.mg.gov.br no
campo “Central de Compras”, no link correspondente a este edital, ficando acessí-
veis a todos os interessados.

4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até dois dias úteis
antes da data fixada para recebimento das propostas, mediante petição a ser envia-
da para o  e-mail pregão@montesclaros.mg.gov.br, ou protocolizadas na Seção de
Protocolo,  localizada  na  Avenida  Cula  Mangabeira,  n°  211,  Centro,  Montes
Claros/MG, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento, auxiliado pelo setor
técnico competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.
4.2 - O Município de Montes Claros não se responsabilizará por impugnações ende-
reçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido
acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas.
4.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada
nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a al-
teração não afetar a formulação das propostas.
4.3 - A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulga-
da no  site www.montesclaros.mg.gov.br para conhecimento de todos os interessa-
dos.
4.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o fi-
zer até às 17 (dezessete) horas do segundo dia útil que anteceder a data de realiza-
ção da Sessão Pública do Pregão.

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
licitado, que preencherem as condições constantes deste Edital.

2 - Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas:
2.1 - que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
2.2 - que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas
de contratar com o Município de Montes Claros, durante o prazo da sanção aplicada;
2.3 - que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da
União,  Estados,  Distrito  Federal,  Municípios  e  nas  respectivas  entidades  da
administração indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação;
2.4  -  que  tenham  sido  declaradas  impedidas  de  licitar   e  contratar  com  a
administração direta e indireta do Município de Montes Claros, durante o prazo da
sanção aplicada;
2.5 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a
exceção prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei;
2.6 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 100 da Lei Orgânica do Município
de Montes Claros;
2.7 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
2.8 - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:preg%C3%A3o@montesclaros.mg.gov.br
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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2.9 - integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não
agem representando interesse econômico em comum; 
2.10 - em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

VI - DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO

1  -  A  proposta  e  os  documentos  para  habilitação  deverão  ser  apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa,  além do nome do proponente e todos os dados que o identifiquem,  os
seguintes dizeres:

Envelope nº. 1 - Proposta
Pregão Presencial nº. 0042/2015

Envelope nº. 2 - Habilitação
Pregão Presencial nº. 0042/2015

2 - Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em
original,  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas,  por
servidor  público  autorizado ou cópia  acompanhada do original  para  autenticação
pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

3 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador
sem poderes para formular propostas e praticar atos durante a sessão. O autor da
proposta não poderá dar lances ou praticar qualquer ato em seu favor durante a
sessão.

VII - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
1.1 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social
ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em de-
corrência de tal investidura;
1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular
com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os de-
mais  atos  pertinentes  ao certame,  acompanhado  do correspondente  documento,
dentre os indicados no item 1.1, que comprove os poderes do mandante para a ou-
torga.
1.3 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração
conforme modelo do Anexo IV do Edital.
1.4 - Declaração de Pleno atendimento, conforme modelo do Anexo III do Edital, ob-
servando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na
Declaração a ser entregue no certame.
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VIII - DA PROPOSTA COMERCIAL

1- A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos:
1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante;
1.2 - Número do Pregão e do Processo em todas as páginas;
1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação do produto cotado
em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital; 
1.4 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e
por extenso (em caso de dúvida, prevalecerá o valor por extenso), apurado à data
de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão infla-
cionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as des-
pesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e to-
das as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação;
1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

2 - Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula.

3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

4 - O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável.

5 - Serão desclassificadas as propostas que:
5.1 - não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou impo-
nham condições;
5.2 - apresentem valores manifestamente inexequíveis;
5.3 - sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
impedir o julgamento.

6 - Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o
entendimento da proposta e que não causem prejuízo à Administração.

7 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo lici-
tante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

8 -  O encaminhamento da Proposta Comercial  pressupõe pleno conhecimento e
atendimento às exigências previstas neste Edital.

IX - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1  - No  Envelope  contendo  os  "Documentos  de  Habilitação"  deverão  conter  os
documentos a seguir relacionados:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;
1.1.2  -  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  alterações  em  vigor,
devidamente registrado, e, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de
sociedade  por  ações,  acompanhado  do  documento  de  eleição  de  seus
administradores;
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1.1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercício;
1.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em  funcionamento  expedido  no  país  e  ato  de  registro  ou  autorização  para
funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
1.2.2  -  prova  de  regularidade  com  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal,
relativa à sede do licitante;
1.2.3 - prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS),  para
as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991;
1.2.4 - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
1.2.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa,  nos  termos  do  Título  VII-A  da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n  o  . 5.452, de 1  o   de  
maio de 1943 (CNDT).

1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
1.3.1 -  Alvará  Sanitário  fornecido pelo  órgão competente,  de acordo com o que
determina as Leis Federais nº. 1.283/50 e 7.889/89, observando-se o que o dispõe o
item 8.1 deste Título.

1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1.4.1  -  Certidão  negativa  de  pedido  de  falência  ou  em recuperação  de  crédito,
expedido pelo distribuidor judicial de sua sede.

2 -  Serão aceitas  como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas,
certidões positivas com efeito de negativas, e certidões positivas que noticiem em
seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa.

3 -  Os documentos relacionados neste  Título,  exceto os itens 1.1.4,  1.2.1,  1.3.1
poderão ser substituídos pelo C.R.C. - PREGÃO (Certificado de Registro Cadastral
do Pregão), emitido pela Gerência de Compras da Prefeitura Municipal de Montes
Claros/MG, em vigor na data da entrega dos envelopes, desde que expressamente
indicados no referido cadastro.
3.1  -  No  caso  de  não  constar  no  C.R.C.  -  PREGÃO  da  Gerência  de  Compras
quaisquer  documentos  exigidos  neste  título,  o  licitante  deverá  complementar  a
documentação exigida.
3.2  -  Se  os  documentos  relacionados  no  C.R.C.  -  PREGÃO  da  Gerência  de
Compras  estiverem  com  os  prazos  vencidos,  deverão  ser  apresentados  novos
documentos, em vigor.

4 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante.

5 -  Uma vez incluído no processo licitatório,  nenhum documento será devolvido,
salvo o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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6 -  Sob pena de inabilitação,  todos os  documentos deverão estar  em nome do
proponente  e,  preferencialmente,  com  número  do  CNPJ  e  com  o  endereço
respectivo, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação vigente:
6.1 - se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz;
6.2 - se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial,  exceto  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

7 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar
toda  a  documentação  exigida  para  a  habilitação,  inclusive  os  documentos
comprobatórios  da  regularidade  fiscal,  mesmo  que  estes  apresentem  alguma
restrição.
7.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (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 do Contratante, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de negativa.
7.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
7.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 02 (dois) dias úteis
inicialmente concedidos.
7.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo
81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

8 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência
plena na data fixada para sua apresentação.
8.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão
expedidor deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de
abertura do Pregão.

9 - O licitante obriga-se, nos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento
- Anexo III deste Edital, a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação,
observadas as penalidades cabíveis.

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1  -  No  horário  e  local  indicados  no  preâmbulo,  será  aberta  a  sessão  de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.

2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão do
Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início
ao  recebimento  dos  envelopes  contendo  a  Proposta  e  a  Documentação  de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
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3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
4.1  -  Seleção  da  proposta  de  menor  preço  e  as  demais  com  preços  até  10%
superiores àquela.
4.2 -  Não havendo pelo menos 03 (três)  preços na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até
o máximo de 03 (três).
4.3  -  No  caso  de  empate  nos  preços,  serão  admitidas  todas  as  propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso
de empate de preços.

6 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de  lances  em  relação  aos  demais  empatados,  e  assim  sucessivamente  até  a
definição completa da ordem de lances.

7 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes,
inferiores  à  proposta  de  menor  preço,  observada  a  redução  mínima,  que  será
estipulada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável inclusive
em relação ao primeiro.

8 -  Na licitação será  assegurada,  como critério  de  desempate,  a  preferência  de
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
8.1 - Entende-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.

9 - Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
9.1 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior  àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.2 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
na  forma  do  item  9,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura   se
enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.3  -  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pela  Microempresas  e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos  nos
§§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10 - Na hipótese da não contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte,  o  objeto  licitado  será  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente
vencedora do certame.
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11  -  O  disposto  anteriormente  em  relação  às  Microempresas  e  Empresas  de
Pequeno  Porte  só  se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  inicial  não  tiver  sido
apresentada por Microempresa ou empresa de pequeno porte.

12  -  A  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  só  poderá  usufruir  dos
benefícios legais se fizer constar na fase do credenciamento a documentação que
comprove esta condição.

13 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.

14 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último  preço  apresentado  pelo  licitante,  para  efeito  de  posterior  ordenação  das
propostas.

15 -  O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta  de menor valor com a
finalidade de redução do preço.

16 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados
mediante pesquisa realizada pelo Órgão Solicitante, já juntada aos autos. 

17  -  Após  a  negociação,  se  houver,  o  Pregoeiro  examinará  a  aceitabilidade  do
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
17.1  -  Considerada  aceitável  a  oferta  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor.

18  -  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 verificação efetuada por meio
eletrônico hábil de informações.
18.1 -  A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos
autos  os  documentos  passíveis  de  obtenção  por  meio  eletrônico,  salvo
impossibilidade devidamente justificada.
18.2  -  A  Administração  Pública  Municipal  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, o licitante será inabilitado.

19 - Para aferir  o exato cumprimento das condições estabelecidas no título IX, o
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Município de Montes Claros/MG.

20 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

21 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
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aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.

22 - Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

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 os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar  contrarrazões  em igual  número  de  dias,  que  começarão  a  correr  no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2  -  A  ausência  de  manifestação  imediata  e  motivada  da  licitante  importará  na
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à Autoridade Competente
para a homologação.

3 - As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser encaminhadas para
o  endereço  eletrônico  pregão@montesclaros.mg.gov.br ou  ser  protocolizado  na
Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Montes Claros até às 17h do último
dia  do  prazo,  em  uma  via  original,  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.
3.1 - 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.

4  -  Interposto  o  recurso,  o  Pregoeiro  poderá  reconsiderar  a  sua  decisão  ou
encaminhá-lo devidamente informado à Autoridade Competente. 

5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo
decididos  e  se  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  Autoridade
Competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.

6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.

7 - O registro de preços será feito dos itens do objeto.

XII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

1 - O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes,
será a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

mailto:preg%C3%A3o@montesclaros.mg.gov.br
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2 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o
número de fornecedores a terem seus preços registrados, o Município de Montes
Claros  convocará  os  adjudicatários  para  assinarem  a  ARP,  em  prazo  a  ser
estabelecido  pela  Gerência  de  Compras,  observado  o  prazo  de  validade  da
proposta, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do artigo
81 da Lei 8.666/93.

3 - 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 pela Gerência de Compras do Município de Montes Claros, 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.

4 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

5 -  A ARP não obriga o Município de Montes Claros 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.
5.1 - A critério do Município de Montes Claros, obedecida a ordem de classificação,
os  fornecedores,  cujo(s)  preço(s)  tenha(m)  sido  registrado(s)  na  ARP,  será(ão)
convocado(s) pela Gerência de Compras, mediante Ordem de Serviço, para fornecer
os itens na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à
proposta, ao Edital e a Ata.

6  -  O  setor  gerenciador  avaliará  o  mercado  constantemente,  promovendo,  se
necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente,
os preços registrados.

7 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o
setor  gerenciador  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.

8 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de
incompatibilidade deste com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser
protocolizada na  Seção de Protocolo, localizada na Avenida Cula Mangabeira, n°
211, Centro, Montes Claros – MG, dirigida à Gerência de Compras do Município de
Montes Claros.

9 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho,
poderá requerer ao setor gerenciador, por escrito, o cancelamento do registro, se o
preço  de  mercado  tornar-se  superior  ao  registrado  ou  por  outro  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.
9.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da
aplicação de penalidade.
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10 - Cancelados os registros, o Município de Montes Claros poderá convocar os
demais  fornecedores,  na  ordem de  classificação,  visando  igual  oportunidade  de
negociação.
10.1  -  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  e  não  existindo  outros  preços
registrados,  o  Município  de  Montes  Claros  procederá  à  revogação  da  ARP,
relativamente ao item que restar frustrado.

11  -  O  gestor  da  ARP  deverá  realizar  o  controle  do  fornecimento  dos  itens,
qualitativa  e  quantitativamente,  visando,  inclusive,  que  não  se  exceda  o  limite
estimado para a contratação.

12  -  Na  hipótese  de  se  atingir  o  limite  inicialmente  estimado  na  ARP  para
contratação,  o  Município,  para  atender  a  seus  interesses,  poderá  aumentar
quantitativos,  anotando-os,  na própria  ARP, sem que isto  implique alteração dos
preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65,
da Lei no. 8.666/93.

XIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1  -  O  licitante  que  deixar  de  entregar  documentação  exigida  para  o  certame,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do
certame,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  a  execução  do  contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração Pública do Município de Montes Claros e, se for o
caso,  será descredenciado do Cadastro Geral  de Fornecedores do Município  de
Montes Claros, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e das demais cominações legais.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
I - Termo de Referência;
II - Modelo de Proposta Comercial;
III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento;
IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
V - Minuta da Ata de Registro de Preços.

2  -  O  licitante  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações
prestadas  e  dos  documentos  apresentados  em qualquer  fase  desta  licitação.  A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas  implicará  imediata  desclassificação  ou  inabilitação  do  licitante,  ou  a
rescisão  contratual,  sem  prejuízo  das  sanções  administrativas,  civis  e  penais
cabíveis.

3 -  Uma vez incluído no processo licitatório,  nenhum documento será devolvido,
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

4  -  Na análise  da  documentação e  no julgamento  das  Propostas  Comerciais,  o
Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de
profissionais especializados.
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5  -  Toda  a  documentação  apresentada  neste  Edital  e  seus  anexos  são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras,
durante  o  certame,  e  relevar  omissões  e  erros  formais,  observadas  na
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a
instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93.
6.1  -  O  não  cumprimento  da  diligência  poderá  ensejar  a  desclassificação  da
proposta ou a inabilitação do licitante.

7 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.

8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o
Município de Montes Claros revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente, comprovado, ou anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado
no sistema para conhecimento dos licitantes.

9 - O Município de Montes Claros poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

10 - Para atender a seus interesses, o Município de Montes Claros poderá alterar
quantitativos,  sem  que  isto  implique  alteração  dos  preços  unitários  ofertados,
obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei no. 8.666/93.

11 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para
dirimir  eventuais  conflitos de interesses decorrentes desta licitação,  valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.

Montes Claros, 09 de abril de 2015.

Wagner Tadeu R. Pitta
Pregoeiro

Iuri Simões Mota
Assessor Jurídico – OAB/MG 115.002
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. SETOR SOLICITANTE

1.1. Secretaria de Planejamento e Gestão

1.2. Secretaria de Desenvolvimento Social

1.3. Secretaria Adjunta de Esporte

1.4. Secretaria de Educação

1.5. Secretaria de Saúde

1.6. Secretaria Adjunta de Serviços Urbanos

1.7. Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

1.8. Gabinete do Prefeito

1.9. Secretaria de Cultura

1.10. Secretaria de Meio Ambiente

1.11. Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial, para contrata-
ção sob demanda, pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Mu-
nicipal, de empresa especializada em fornecimento de coffee-breaks, lan-
ches, para eventos institucionais, corporativos, de representação e promoci-
onais, envolvendo solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, 
cursos, conferências, treinamentos, oficinas, workshops e outros eventos cor-
relativos, conforme condições e especificações contidas no Termo de Refe-
rência e anexos.

1.12. O item 23, constante na Tabela de Descrição das Especificações do 
Objeto é para atender as crianças participantes do projeto social de nata-
ção fruto do convênio nº 525090-01 C/c: 23690x Ag.: 3209 BB, celebrado en-
tre o Município e a CBDA.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. O Registro de Preço, para eventual futura aquisição do objeto a ser lici-
tado, justifica-se pela grande demanda de solicitação de lanches para 
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atender diversos eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito e Secretarias 
deste Município, faz-se necessária a abertura do processo licitatório a fim de 
trazer agilidade ao atendimento de tais demandas.

Os lanches destinam-se a atender os diversos setores que integram a Admi-
nistração Municipal, quando existir a necessidade de realização de eventos.

3. OBJETO

3.1. Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresas 
para fornecimento de lanches, como biscoitos, água, manteiga, leite, dentre
outros.

3.2. Os lanches e demais itens serão fornecidos e entregues pelo CONTRATA-
DO em locais, datas e horários estabelecidos pelo CONTRANTE.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESTIMATIVA DE CUSTO

4.1. No Anexo III está relacionada a quantidade de serviços, não obrigando 
o município de Montes Claros a contratá-los em sua totalidade.

5. RESUMO DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. A(s) empresa(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) estar apta(s) a iniciar o for-
necimento de lanches, e demais itens, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis
após a assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços.

5.2. Caberá a cada órgão/entidade definir se irá formalizar ou não contrato 
com a licitante vencedora, ou se irá apenas emitir empenho/ordem de servi-
ço a cada solicitação.

5.3. Para recebimento de demandas e para entregas, a CONTRATADA deve-
rá disponibilizar atendimento telefônico e, se possível, também pela Internet 
(por e-mail e/ou chat), no horário comercial (de segunda-feira a sexta-feira 
de 08:00 às 18:00hs e sábado de 08:00 às 13:00hs), e atendimento excepcio-
nal fora do horário comercial, sem custo complementar para o CONTRATAN-
TE, por meio de contato indicado pela CONTRATADA.
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5.4. A CONTRATADA não poderá alterar o cardápio, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito e mediante solicitação prévia ao CONTRATANTE que 
irá avaliar e, desde que não haja impacto no preço, nas características, na 
qualidade e na pontualidade do fornecimento, poderá, a seu critério, autori-
zar a alteração solicitada.

5.4.1. Essa solicitação de alteração deverá ocorrer no mínimo 8 (oito) 
horas antes do evento.

5.4.2. Entende-se por “motivo de força maior ou caso fortuito”: ocorrên-
cia de fato inevitável, imprevisto e alheio à vontade do fornecedor.

5.5. A CONTRATADA deverá manter controle de qualidade e absoluta higie-
ne no preparo, manipulação, armazenamento e transporte dos alimentos, 
bebidas e demais itens, adotando os procedimentos da RESOLUÇÃO Nº 216 
DE SETEMBRO DE 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação.

5.6. Antes de cada entrega, a CONTRATADA deverá coletar em suas depen-
dências amostras aleatórias de alimentação preparada, que deverão ser 
devidamente acondicionadas em recipientes esterilizados, lacrados e identi-
ficados (tipo de alimento, data, órgão/entidade solicitante), mantendo-os 
sob refrigeração apropriada pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas, para 
eventuais análises laboratoriais, visando principalmente à verificação de pos-
sível surto de doença transmitida por alimentos (DTA).

5.7. Os itens de lanches deverão ser entregues no local, data e hora indica-
dos pelo CONTRATANTE, adequadamente acondicionados em embalagens 
higiênicas que proporcionem sua perfeita conservação até o momento de 
serem consumidos.

5.7.1. Os salgados, biscoitos, bolos e mini sanduíches deverão ser entre-
gues em bandejas de papelão laminadas, sendo 1 bandeja para cada 50 
unidades dos itens acima citados.

5.7.2. As bolachas e as roscas deverão ser entregues em caixas.

5.7.3. Os copos de água deverão ser entregues em caixas.

5.8 Todos os custos com o fornecimento são de responsabilidade da CON-
TRATADA, incluindo a preparação dos lanches, acondicionamento, embala-
gens, descartáveis, transporte (delivery), conferência da entrega junto com 
o representante do CONTRATANTE e, quando solicitado pelo CONTRATANTE, 
também auxiliar (no momento da entrega) na disposição dos itens na(s) 
mesa(s) onde os mesmos serão servidos.
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5.8.1 NÃO ESTÁ INCLUÍDO nas obrigações da CONTRATADA disponibilizar pes-
soa de sua equipe para servir os lanches aos participantes, durante os even-
tos realizados pelo CONTRATANTE.

5.9. A CONTRATADA será remunerada pelo preço (por item) multiplicado 
pela quantidade (por lanches fornecidos ou pela quantidade de biscoitos, 
roscas e copos de água), e de acordo com a avaliação a ser feita pelo 
CONTRATANTE após cada fornecimento, conforme Acordo de Nível de For-
necimento descrito neste Termo de Referência.

5.10. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o forneci-
mento do objeto deste pregão, exceto, se necessária e sem perda na quali-
dade e na pontualidade:

5.10.1. a subcontratação referente à entrega (delivery) dos itens, medi-
ante concordância do CONTRATANTE;

5.10.2. a subcontratação não exime a CONTRATADA das obrigações e 
responsabilidades decorrentes da contratação;

5.10.3. a CONTRATADA responderá por todos os atos do subcontratado.

5.11. O CONTRATANTE poderá solicitar amostras dos itens contratados para a
aceitação definitiva, visando garantir a qualidade dos produtos a serem for-
necidos.

5.12. Os quantitativos a serem entregues não poderão ser alterados pela 
CONTRATADA sem anuência do CONTRATANTE.

5.13. O CONTRATANTE poderá solicitar quaisquer dos itens listados, conforme 
as especificações e dentro dos limites e quantitativos previstos neste edital.

5.14. A solicitação de fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, de acordo
com a necessidade, dentro do prazo contratual e da cota estimada.

5.15. O horário de entrega dos itens deverá ser estabelecido pelo CONTRA-
TANTE, no momento da realização do pedido.

5.16. O pedido do CONTRATANTE deverá ser encaminhado à CONTRATADA 
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. Eventualmente, por moti-
vo de força maior (que deverá ser explicitado no pedido), a solicitação de 
fornecimento poderá ser encaminhada em prazo menor - com pelo menos 
12 (doze) horas de antecedência.
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5.17. Respeitando as especificações dos itens deste Termo de Referência, o 
CONTRATANTE poderá solicitar alteração no cardápio no mínimo 8 (oito) ho-
ras antes do evento, possibilidade que deverá ser verificada junto à CON-
TRATADA, de forma a não impactar a qualidade e a pontualidade do forne-
cimento.

6. ACORDO DE NÍVEL DE FORNECIMENTO

6.1. Visando à garantia da qualidade no fornecimento dos itens a serem ad-
quiridos, foram definidos critérios de cumprimento da especificação, pontua-
lidade na entrega e agilidade na solução de problemas, conforme ACORDO
DE NÍVEL DE FORNECIMENTO, que terá vigência a partir da primeira entrega 
realizada pela CONTRATADA.

6.2. A meta é o alcance de 100% nos indicadores do ACORDO DE NÍVEL DE 
FORNECIMENTO, que serão apurados por meio de avaliação a ser realizada 
pelo CONTRATANTE, após cada entrega de pedidos.

6.3. A CONTRATADA terá retorno (feedback) sobre seu resultado, que poderá
impactar o valor do faturamento do fornecimento, caso a meta não seja al-
cançada.

6.4. Os indicadores do ACORDO DE NÍVEL DE FORNECIMENTO, para cada um
dos critérios, estão descritos a seguir.

ACORDO DE NÍVEL DE FORNECIMENTO

1º. Indicador: ESPECIFICAÇÃO

Finalidade Garantir que os fornecimentos sejam rea-
lizados pela CONTRATANTE de acordo 
com as quantidades e as especificações 
do pedido.

Forma de acompanhamento Comparação entre os itens do pedido 
de fornecimento e os itens fornecidos 
para cada evento.

Deverá ser verificado por representante 
do CONTRATANTE se a quantidade de 
itens entregues confere com a quantida-
de solicitada, considerando inclusive os 
tipos e sabores/recheios dos itens entre-
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gues conferem com os do pedido.

Mecanismo de cálculo x = Quantidade de itens entregues em 
conformidade com o pedido

/ Quantidade de itens componentes do 
pedido

3º. Indicador: AGILIDADE NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Finalidade Impedir que problemas que possam sur-
gir, por culpa da CONTRATADA, prejudi-
quem a realização adequada e satisfa-
tória dos eventos.

Forma de acompanhamento Constatação da não ocorrência de pro-
blemas causados pela CONTRATADA no 
fornecimento ou avaliação do impacto 
de problemas causados por culpa da 
CONTRATADA no fornecimento realiza-
do.

Mecanismo de cálculo Sem problemas ou problemas por culpa 
da CONTRATADA resolvidos SEM impacto
negativo para o evento = 100%

Problemas por culpa da CONTRATADA resolvidos COM impacto negativo para 
o evento = 85%

Problemas por culpa da CONTRATADA NÃO resolvidos = 75%

2º. Indicador: PONTUALIDADE

Finalidade Garantir a pontualidade nos fornecimentos reali-
zados pela CONTRATADA.

Forma de acompanhamento Verificação do horário de entrega de cada for-
necimento realizado e do horário de entrega so-
licitado no pedido.

Mecanismo de cálculo Sem atraso na entrega ou atraso até 15 minutos 
= 100%

Atraso na entrega entre 16 e 30 minutos = 85%

Acima de 30 minutos = 75%

6.5. No término de cada evento, o CONTRATANTE realizará a avaliação do 
Nível de Fornecimento em formulário próprio, conforme modelo adiante.
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6.6. Os resultados das apurações dos 3 (três) indicadores do Acordo de Nível 
de Fornecimento somados e divididos por 3 (três) – ou seja, a média da apu-
ração dos indicadores - fornecerá o percentual final a ser aplicado ao valor 
total do pedido, obtendo-se assim o valor a ser faturado para o respectivo 
fornecimento , até o limite de redução de 25% no valor do pedido. Exemplos:

a) se o percentual de itens cumpridos corresponder a 93%, o valor a fa-
turar corresponderá a 93% do pedido (ou seja, um pedido de R$ 500,00
que obtiver 93% de itens cumpridos, deverá a ser faturado no valor de 
R$ 465,00);

b) se o percentual de itens cumpridos corresponder a 75%, o valor a fa-
turar corresponderá a 75% do pedido (ou seja, um pedido de R$ 500,00
que obtiver 75% de itens cumpridos, deverá a ser faturado no valor de 
R$ 375,00);

c) se o percentual de itens cumpridos for inferior a 75%, o valor a fatu-
rar corresponderá a 75% do pedido (ou seja, um pedido de R$ 500,00 
que obtiver 75% de itens cumpridos, deverá a ser faturado no valor de 
R$ 375,00).

6.6.1 Dentre outras penalidades contratuais previstas, se o percentual 
de insatisfação da totalidade dos itens entregues, recebidos e avalia-
dos pelo CONTRATANTE durante o mês, for superior a 25% (vinte e cin-
co por cento), será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do faturamento da CONTRATADA no respectivo mês.

6.7. O formulário de avaliação do Nível de Fornecimento, a ser preenchido 
após cada entrega de pedido e entregue ao responsável pela gestão do 
contrato no órgão/entidade CONTRATANTE, deverá conter as informações 
descritas a seguir.

Identificação do Contratante:

Gestor do Contrato:

Responsável pelo Evento:

Data do Pedido ao Fornecedor (anexar cópia do pedido):

Local, data e hora agendada para a entrega:

ITEM DE ACORDO DE NÍVEL DE FORNE-
CIMENTO

AVALIAÇÃO OCORRÊNCIAS

1º Indicador: ESPECIFICAÇÃO

Quantidade de itens componentes 
do pedido

Quantidade de itens entregues em 
conformidade com o pedido (verifi-
car inclusive se os tipos e sabores/re-
cheios dos itens entregues conferem 
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com os do pedido)

SUBTOTAL 1: ATENDIMENTO ESPECIFI-
CAÇÃO (%)

(Fórmula: Quantidade de itens entre-
gues em conformidade com o pedi-
do/ Quantidade de itens componen-
tes no pedido)

Ex: Conferência dos tipos de salga-
dos e bebidas; quantitativos entre-
gues, etc... em comparação ao pe-
dido.

%

2º Indicador: PONTUALIDADE

Hora agendada para entrega do pe-
dido

h

Hora de entrega do pedido h

SUBTOTAL 2: ATENDIMENTO PONTUALI-
DADE (%)

(Sem atraso ou atraso até 15 minutos 
= 100%; entre 16 e 30 minutos = 85%; 
acima de 30 minutos = 75%)

%

3º Indicador: SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Quantidade de problemas por culpa
da CONTRATADA verificados no for-
necimento

Quantidade de problemas por culpa
da CONTRATADA solucionados SEM 
impacto negativo para o evento

Quantidade de problemas por culpa
da CONTRATADA solucionados COM 
impacto negativo para o evento

Quantidade de problemas por culpa
da CONTRATADA não resolvidos

SUBTOTAL 3: SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
(%)

(Sem problemas ou resolvidos SEM 
impacto negativo para o evento = 
100%; resolvidos COM impacto nega-
tivo para o evento = 85%; NÃO resol-
vidos = 75%)

%
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GERAL

TOTAL (%)

Fórmula: [SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + 
SUBTOTAL 3] / 3

%

Datar e assinar:

7. RECOMENDAÇÕES REFERENTES À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

7.1. Utilizar e fornecer preferencialmente descartáveis que causem menor im-
pacto negativo ao ambiente como, por exemplo, copos de papel em vez 
de copos de plástico, sem onerar o valor da contratação.

7.2. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos.

7.3. Fazer uso racional de água e energia e adotar controles de nível de ruí-
do e de poluição.

7.4. Evitar desperdício, adotar práticas de melhor aproveitamento dos ali-
mentos e reduzir a produção de resíduos alimentares.

7.5. Primar pela qualidade dos itens fornecidos e manter critérios de qualifica-
ção de fornecedores, levando em consideração também as ações ambien-
tais por estes realizadas.

7.6. Adotar critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produ-
tos biodegradáveis, privilegiando produtos detergentes de baixas concentra-
ções e baixos teores de fosfato.

7.7. Utilizar preferencialmente, para transporte dos alimentos, veículos movi-
dos a combustíveis que causem menor impacto ambiental.

8. DOS RESULTADOS ESPERADOS

8.1. Qualidade, economicidade e preços justos, em consonância com os pa-
drões de mercado e exigências estabelecidas pelo Governo de Minas Ge-
rais.

8.2. Precisão e tempestividade nos fornecimentos realizados, observando-se 
ainda cortesia, prontidão e experiência do pessoal da CONTRATADA.

8.3. Rapidez na solução de problemas, evitando perda de qualidade e preju-
ízos físicos e financeiros.

9. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
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A dotação orçamentária para a contratação feita por intermédio do pre-
sente Registro de Preços, será efetuada à medida que forem solicitadas à 
Gerência do Sistema de Registro de Preços.

Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de Preços
para o exercício de 2015, os recursos orçamentários da unidade orçamentá-
ria requisitante. Havendo necessidade, por determinação da Administração 
Municipal poderão ser utilizados recursos orçamentários de qualquer Secre-
taria Municipal;

Os recursos orçamentários provenientes de outros Municípios; do Estado; Dis-
trito Federal, União e/ou entidades públicas ou privadas nacionais e estran-
geiras; de outro país, ou ainda de organismos internacionais, repassados ao 
Município de Montes Claros a título de convênio, ajustes, doações, emprésti-
mos e outros instrumentos equivalentes, recepcionados por dotações orça-
mentárias deste Município, podem servir de cobertura às despesas com con-
tratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços.

10. PRAZO DE VIGÊNCIA:

O presente registro terá vigência de 12 (meses), e vigorará a partir de sua as-
sinatura, computadas neste as eventuais prorrogações, até o prazo máximo 
admitido em lei caso haja interesse das partes envolvidas e desde que conti-
nue se mostrando mais vantajoso à continuidade da contratação;

Depois de realizados os serviços, os fiscais do contrato emitirão as respectivas
medições, devidamente assinadas, para fins de liquidação da despesa, de-
vidamente estabelecido no Contrato, relacionado com os serviços descrimi-
nados.

11. DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO CONTRATANTE:

11.1. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento do objeto, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo corrigi-la.

11.2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabele-
cidas.

11.3. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações 
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por ir-
regularidades constatadas.

11.4. Rejeitar toda e qualquer situação em desconformidade com as especi-
ficações do Termo de Referência.

11.5. Efetuar o desconto do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Na-
tureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos e qualquer título 
(CRFB/1988, artigo 158, I).

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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12.1. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de for-
ma que os fornecimentos estabelecidos sejam permanentemente executa-
dos e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;

12.2. Arcar com as obrigações trabalhistas, horas extras e previdenciárias dos
empregados, fiscais e comerciais da empresa;

12.3. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou 
ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventual-
mente ser alegadas por terceiros, em decorrência do objeto do presente ter-
mo contra a Prefeitura Municipal;

12.4. Cumprir os prazos previstos neste Termo de Referência.

12.5. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando a 
Prefeitura Municipal através das Secretarias o direito de fiscalizar e sustar ou 
recusar o serviço em desacordo com as cláusulas contratuais.

12.6. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, com todas as condições de habilita-
ção e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93.

13. DA FISCALIZAÇÃO:

A Fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsa-
bilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregulari-
dade na prestação do serviço, não implica corresponsabilidade da CON-
TRATANTE ou de seus agentes e prepostos (ar. 70 da lei nº 8.666/93).

14. DOS CUSTOS:

Os custos a serem adotados para o registro obedecerão aos custos previstos 
na planilha anexa, onde se encontram indicados os custos por serviço.

15. FORMA DE PAGAMENTO:

Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a Nota 
Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, e a comprovação de 
sua situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como quitação de im-
postos e taxas que porventura incidam sobre a aquisição.

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fis-
cal, serão os mesmos devolvidos a contratada para as correções necessári-
as, não respondendo a Prefeitura Municipal por quaisquer encargos resultan-
tes de atrasos na liquidação do pagamento.

A Prefeitura Municipal não efetua pagamento antecipado, não sendo consi-
derados os itens das propostas que assim se apresentarem.

16. DAS PENALIDADES:
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16.1 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis 
quando do descumprimento contratual:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do servi-
ço, ou por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 
30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos produtos constantes da 
Ordem de Compra.

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da 
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua resci-
são, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o 
Município de Montes Claros, em face da menor gravidade do fato e medi-
ante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da mul-
ta a ser aplicada.

16.2 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não 
forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou de-
verá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a 
contar da aplicação da sanção.

16.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplica-
das cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 
8.666/93, após regular processo administrativo em que se garantirá a ob-
servância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

16.4 Ao Município caberá, também, na forma da Lei nº. 8.666/93, interpelar a
contratada civil ou penalmente nos casos de descumprimento do presente 
instrumento contratual

17. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

17.1. 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.

Montes Claros, 09 de Abril /2015

______________________________                          ______________________________

Secretaria de Planejamento e Gestão                         Secretaria de Desenvolvi-
mento Social

______________________________                           ______________________________
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Secretaria de Saúde                                                       Secretaria Adjunta de 
Serviços Urbanos

______________________________                           ______________________________

Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura                            Secretaria de 
Educação

    ______________________________                               
_____________________________

Secret. de Desenv. SusteN. e Meio Ambiente                           Gabinete do Pre-
feito

______________________________                         ______________________________

   Secretaria de Cultura                                                           Secretaria de Meio 
Ambiente

      QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMADO DE SERVIÇOS             
Ite
m

Quant. Un
d

Descrição Complemento Marca/M
odelo

Valor
Unit.

Valor Total

1 1.000,00 CX AGUA MINERAL NA-
TURAL EM COPO 
DESCARTAVEL DE 
200 ml CAIXA COM 48
UNIDADES 

27,00 27.000,00

2 30.070,00 LT
S

LEITE INTEGRAL 
TIPO LONGA VIDA, 
ESTERILIZADO PELO 
SISTEMA UAT/UHT 

2,52 75.776,40

3 240,00 un MARGARINA VEGE-
TAL CREMOSA COM 
SAL - 250G - DE PRI-
MEIRA QUALIDADE 

2,56 614,40

4 510,00 un MANTEIGA COM SAL,
POTE COM 200 GRA-
MAS.

3,43 1.749,30

5 120.000,0
0

un SALGADOS VARIA-
DOS (30gr CADA)

0,67 80.400,00

6 4.000,00 un >REFRIGERANTE 
PET (2 LITROS), TRA-
DICIONAL, DIET OU 
ZERO, SABORES 
COLA, LARANJA, 
UVA, LIMÃO.

6,10 24.400,00

7 900,00 un >SUCO DE FRUTA 
CONCENTRADO, EM-
BALAGEM DE 500ml, 
RENDE 5Lts, SABO-

5,00 4.500,00
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RES VARIADOS (VA-
LOR CALÓRICO 10cal
0% VD, CARBOIDRA-
TOS 2g, 1% VD, PRO-
TEINAS 0g % VD, 
GORDURAS TOTAIS 
0gVD, FIBRA ALIMEN-
TAR <1g 2% VD, FER-
RO 0,18mg 1% VD, 
SÓDIO 0mg 0% VD, 
VITAMINA C 20mg 
33% VD.)

8 3.000,00 Kg >BISCOITOS VARIA-
DOS (QUEIJO, ES-
PREMIDO, DOCE, FA-
RINHA)

22,10 66.300,00

9 12.000,00 un >BOLO SABORES VA-
RIADOS (EM PEDA-
ÇOS DE 20gr)

0,43 5.160,00

10 40.000,00 un >BOLO SABORES VA-
RIADOS (EM PEDA-
ÇOS DE 50 gr) - EM-
BALAGEM INDIVIDU-
AL

1,10 44.000,00

11 8.710,00 un >BOLO SABORES VA-
RIADOS (EM PEDA-
ÇOS DE 80gr)

1,60 13.936,00

12 3.000,00 Kg > PÃO DE SAL, TIPO 
FRANCÊS, CROCAN-
TE, MACIO, FRESCO 
E ASSADO UNIFOR-
MEMENTE, APRE-
SENTANDO COLORA-
ÇÃO COMPATÍVEL 
COM TIPO DE PRO-
DUTO, COM TAMA-
NHO PADRONIZADO, 
COMPOSIÇÃO MINI-
MA DE MASSA: FARI-
NHA DE TRIGO, SAL 
REFORÇADOR,ÁGUA
, AÇUCAR, FERMEN-
TO BIOLOGICO, GOR-
DURA VEGETAL, HI-
DROGENADA, PE-
SANDO APROXIMA-
DAMENTE 50g POR 
UNIDADE, COM VIDA 
UTIL DE 6 HORAS E 
EMBALADO EM CAI-
XA BOX BRANCA, 
COM TAMPA, APRE-
SENTANDO CONDI-
ÇOES HIGIENICAS 
ADEQUADAS. 

11,57 34.710,00

13 120.000,0
0

un >PÃO DE SAL, TIPO 
FRANCÊS, CROCAN-
TE, MACIO, FRESCO 
E ASSADO UNIFOR-
MEMENTE, APRE-

1,67 200.400,00
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SENTANDO COLORA-
ÇÃO COMPATÍVEL 
COM TIPO DE PRO-
DUTO, COM TAMA-
NHO PADRONIZADO, 
COMPOSIÇÃO MINI-
MA DE MASSA: FARI-
NHA DE TRIGO, SAL 
REFORÇADOR,ÁGUA
, AÇUCAR, FERMEN-
TO BIOLOGICO, GOR-
DURA VEGETAL, HI-
DROGENADA, PE-
SANDO APROXIMA-
DAMENTE 50g POR 
UNIDADE, COM VIDA 
UTIL DE 6 HORAS E 
EMBALADO EM CAI-
XA BOX BRANCA, 
COM TAMPA, APRE-
SENTANDO CONDI-
ÇOES HIGIENICAS 
ADEQUADAS. COM 1 
FATIA DE MORTADE-
LA

14 3.000,00 LT
S

>SUCO DE FRUTA 
(EMBALAGEM DE 1 
LITRO, SABORES VA-
RIADOS)

3,75 11.250,00

15 40.000,00 un >SUCO NATURAL 
(BEBIDA PRONTA), 
COM 200ml 

1,45 58.000,00

16 40.000,00 un >ACHOCOLATADO 
(BEBIDA PRONTA), 
COM 200ml 

1,13 45.200,00

17 40.000,00 un >IOGURTE SABORES
VARIADOS (EMBALA-
GEM DE 120ml)

0,61 24.400,00

18 200,00 CX BISCOITO CREAM-
CRACKER (PORÇÃO 
30gr: 132cal/CHO, 
21g/PTN, 3, 4gr/GT, 
3,9gr) - CAIXA COM 
1.500gr

11,66 2.332,00

19 200,00 CX BISCOITO ROSQUI-
NHA DE COCO (POR-
ÇÃO 30gr: 
180Kcal/CHO, 
29g/PTN, 3gr/GT, 6g) -
CAIXA COM 1.500gr

12,33 2.466,00

20 8.000,00 un >SANDUICHE NATU-
RAL RECHEADO 
COM MUSSARELA, 
PRESUNTO E TOMA-
TE (35g)

1,33 10.640,00

21 28.000,00 un PÃO DE SAL, TIPO 
FRANCÊS, CROCAN-
TE, MACIO, FRESCO 
E ASSADO UNIFOR-
MENTE, APRESEN-

2,50 70.000,00
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TANDO COLORAÇÃO 
COMPATÍVEL COM 
TIPO DE PRODUTO, 
COM TAMANHO PA-
DRONIZADO, COM-
POSIÇÃO MÍNIMA DE 
MASSA: FARINHA DE 
TRIGO, SAL REFOR-
ÇADOR, ÁGUA, AÇÚ-
CAR, FERMENTO BI-
OLÓGICO, GORDURA
VEGETAL, HIDROGE-
NADA, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 
50g POR UNIDADE, 
COM VIDA ÚTIL DE 6 
HORAS E EMBALADO
COM CAIXA BOX 
BRANCA, COM TAM-
PA, APRESENTANDO 
CONDIÇÕES HIGIENI-
CAS ADEQUADAS, 
COM 01 FATIA DE 
MUSSARELA DE 20 gr
E UMA FATIA DE 
PRESUNTO DE 20 gr.

22 2.500,00 PC
T

PÃO TIPO HAMBUR-
GUER, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 
50G, COM COMPOSI-
ÇÃO MINIMA DA 
MASSA: FARINHA DE 
TRIGO, FERMENTO, 
SAL, AÇUCAR, MAR-
GARINA E ÁGUA, 
ACONDICIONADOS 
EM EMBALAGENS 
PLÁSTICAS VEDA-
DAS, COM 06 UNIDA-
DES CADA, COM FA-
BRICAÇÃO DE NO 
MÁXIMO 02 DIAS AN-
TES DA ENTREGA, 
COM PRAZO DE VA-
LIDADE MÍNIMA DE 
15 DIAS E APRESEN-
TANDO CONDIÇÕES 
HIGIÊNICAS ADE-
QUADAS.

3,66 9.150,00

23 48.000,00 KI
T

KITS DE LANCHES - 
2ª FEIRA = PÃO DE 
HAMBURGUER OU 

4,27 204.960,00
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BATATA, DE APROXI-
MADAMENTE 50 
GRAMAS COM FATI-
AS DE MORTADELA 
COM APROXIMADA-
MENTE 15 GRAMAS, 
01 ACHOCOLATADO 
DE 200 ML – 
4ª FEIRA = CACHOR-
RO QUENTE(PÃO 
HOT DOG COM 
APROXIMADAMENTE 
50 GRAMAS, COM 
MOLHO E SALSICHA, 
QUEIJO RALADO), 01 
IOGURTE CHUPETI-
NHA GELADO SABO-
RES DIVERSOS - 
6ª FEIRA = PÃO DE 
SAL/OU PÃO DE 
DOCE, APROXIMADA-
MENTE 50 GRAMAS, 
COM UMA FATIA DE 
APRESUNTADO E 
MUSSARELA COM 
APROXIMADAMENTE 
15 GRAMAS, 01 VITA-
MINA SABORES DI-
VERSOS CAIXA 200 
ML.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$1.017.344,10 (HUM MILHÃO DEZESSETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS
E DEZ CENTAVOS).
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

... Timbre ou identificação do Licitante ...

Ao Município de Montes Claros/MG
Senhor Pregoeiro,

Atendendo ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0098/2015, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 0042/2015,  do tipo  MENOR PREÇO POR ITEM  apresentamos
nossa proposta:

.......

Loca e data.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A sociedade empresária __________________________, inscrita no CNPJ sob o no.
_______,  localizada  na  ____________________________________,  por  seu
representante legal signatário, declara ao Município de Montes Claros/MG que não
possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação no
Processo  Licitatório  no.  0098/2015,  na  modalidade  de  Pregão  Presencial  no.
0042/2015,  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências  posteriores, e  se
compromete a  prestar  os serviços que lhes forem adjudicados conforme a
descrição  do  Anexo  I  deste  Edital,  desconsiderado  qualquer  erro  que
porventura houver cometido na elaboração da proposta.

Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

Declara ainda, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, artigo
9º  da  Lei  no.  8.666/93,  que  não  tem  em  seus  quadros  de  empregados,
servidores  públicos  da  Contratante  exercendo  funções  de  gerência,
administração ou tomada de decisões.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Loca e data.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0098/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0042/2015

A  sociedade  empresária  _____________________________________________,

inscrita no CNPJ sob o nº. __________________________, por intermédio de seu

representante legal Sr.(a) ________________________________________, porta-

dor do Documento de Identidade nº. ___________________, inscrito no CPF sob o

nº. __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos

legais  para  qualificação  como  ________________________________  (incluir  a

condição  da  empresa:  Microempresa  (ME)  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte

(EPP), artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quais-

quer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento fa-

vorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

 

_________________________, _________ de _______________ de 2015. 

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0098/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0042/2015

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-
35, com endereço à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Mon-
tes Claros/MG, CEP. 39.401-002, neste ato representado pelo Secretário Municipal
Interino de Planejamento e Gestão, Halley Fernando Castro, por delegação de pode-
res, nos termos do Decreto Municipal  no. 2.987/13, observadas, ainda, as disposi-
ções do Edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0098/2015, na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 0042/2015, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para regis-
tro de preços, regido pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Comple-
mentar n°. 123/2006, Decreto Municipal nº. 2.691/2010 e demais disposições legais
aplicáveis, resolve registrar os preços das empresas abaixo citadas, de acordo com
o resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial, ob-
servadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro, como se
nele estivessem transcritas, mediante as condições a seguir pactuadas:

1 DOS PREÇOS REGISTRADOS
1.1  Os  preços  das  03  (três)  primeiras  empresas  classificadas  encontram-se
indicados no quadro abaixo,  de acordo com a ordem de classificação obtida no
certame licitatório, observando a Proposta Comercial apresentada por cada uma das
empresas classificadas:

ITEM 01: ..........................................................

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
VALOR
UNITÁRIO DO
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

2ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

3ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)
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ITEM 02: ..........................................................

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
VALOR
UNITÁRIO DO
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

2ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

3ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

ITEM 03: (...)

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
VALOR
UNITÁRIO DO
ITEM

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

2ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

3ª Classificada

_______, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com
sede na ________ , Bairro _______ , _______ , a
seguir  denominada  FORNECEDOR,  neste  ato
representada por __________ Sr. (a) ________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº _______

R$____
(_____)

R$____ (_____)

1.2  As  despesas  decorrentes  das  aquisições  correrão  por  conta  da  dotação
orçamentária específica de cada Secretaria Solicitante.

2 DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1  O  gerenciamento  desta  Ata  será  realizado  pela  Secretaria  Municipal  de
Planejamento e Gestão.

3. DA VALIDADE DA ATA
A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato.

4. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
4.1  O  FORNECEDOR  responderá  por  todo  e  qualquer  dano  provocado  ao
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, seus servidores ou terceiros, decorrentes de
atos  ou  omissões  de  sua  responsabilidade,  a  qual  não  poderá  ser  excluída  ou
atenuada  em  função  da  fiscalização  ou  do  acompanhamento  exercido  pelo
MUNICÍPIO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente,
sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação.
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5 DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 O preço registrado será suspenso nos seguintes casos:
a)  quando  o  FORNECEDOR,  convocado  para  a  contratação,  não  apresentar
documentação  de  habilitação  regular  nos  termos  do  Edital:  suspensão  até  a
comprovação da regularização, se não for caso de reincidência;
b) quando o FORNECEDOR, convocado para fornecer o objeto, não tiver condições
de executá-lo parcial ou totalmente: suspensão de 90 (noventa) dias, contados da
data  da  convocação,  se  não  for  caso  de  reincidência  e  o  fornecedor  tiver
comunicado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, em tempo hábil, os
motivos da sua impossibilidade, permitindo a convocação do fornecedor seguinte.

5.2 O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:
5.2.1 Pelo MUNICÍPIO:
a)  o  FORNECEDOR  não  cumprir  as  exigências  do  Edital,  salvo  a  hipótese  de
suspensão da letra “a” do subitem 5.1;
b) o FORNECEDOR não formalizar a contratação decorrente do registro de preços
ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua
justificativa;
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do
registro de preços;
d)  em quaisquer  hipóteses  de  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  contratado,
decorrente do registro de preços, salvo a hipótese de suspensão da letra “b” do
subitem 5.1;
e)  o(s)  FORNECEDOR(ES)  não  aceitar(em)  reduzir  os  preços  registrados  na
hipótese em que esses se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razões de interesse público;
g) na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à suspensão;
h) se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará a presente
Ata de Registro de Preços.

5.2.2 Pelo FORNECEDOR:
a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio da Autorização
de Serviço, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata;
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior.

5.2.3 O cancelamento ou a suspensão, pelo MUNICÍPIO, de preço registrado, será
precedido de regular processo administrativo, em que se garantirá a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.2.4 A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pelo
MUNICÍPIO e publicada no Diário Oficial do Município de Montes Claros e em seu
sítio oficial na internet, juntando-se comprovante nos autos do presente registro de
preços.

6 DAS MULTAS E PENALIDADES
6.1.  O  FORNECEDOR,  deixando  de  entregar  documento  exigido,  apresentando
documentação  falsa,  ensejando  o  retardamento  da  execução  do  objeto,  não
mantendo  a  proposta,  falhando  ou  fraudando  na  execução  do  contrato,
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comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de
licitar  e  contratar  com  o  Município  de  Montes  Claros  e,  se  for  o  caso,  será
descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Montes Claros,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta Ata de
Registro de Preços e demais cominações legais.

6.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no fornecimento do objeto, ou
por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor total dos serviços constantes da Ordem de Serviço.
II)  30%  (trinta  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  na  hipótese  da
Contratada injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem
como nos  demais  casos  de  descumprimento  contratual,  quando  o  Município  de
Montes  Claros,  em face  da  menor  gravidade  do  fato  e  mediante  motivação  da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
6.2.1  O  valor  das  multas  aplicadas,  após  regular  processo  administrativo,  será
descontado dos pagamentos devidos pelo Contratante.  Se os valores não forem
suficientes,  a  diferença  será  descontada  da  garantia  prestada  ou  deverá  ser
recolhida  pela  Contratada  no prazo máximo de  03  (três)  dias  úteis  a  contar  da
aplicação da sanção.
6.2.2 As Sanções previstas,  face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93 , após
regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
6.2.3 Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo
MUNICÍPIO ao FORNECEDOR, a  título  de  multa  ou  penalidade,  reveste-se  das
características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos
do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação
definida nesta Ata como de responsabilidade do FORNECEDOR e que, por eventual
determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo MUNICÍPIO.
6.2.4 As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório,
sendo que o seu pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO por
atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

7 DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. Impugnação aos preços registrados, em razão da incompatibilidade destes com
os  preços  praticados  no  mercado,  poderá  ser  interposta  por  qualquer  cidadão,
durante  a  vigência  desta  Ata,  devendo  atender  aos  seguintes  requisitos  de
admissibilidade:
7.1.1. ser enviada pelo e-mail pregão@montesclaros.mg.gov.br ou ser protocolizada
na Seção de Protocolo, localizada na Avenida Cula Mangabeira,  n° 211, Centro,
Montes Claros – MG;
a) o MUNICÍPIO não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal
ou por outras formas entregues em locais diversos do mencionado no item acima e
que, por isso, não sejam protocolizadas na vigência da Ata de Registro de Preços.
7.1.2. ser dirigida à Gerência de Compras do MUNICÍPIO, setor gerenciador desta
Ata, que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito.
a) a decisão da Gerência de Compras do MUNICÍPIO será enviada ao impugnante

mailto:preg%C3%A3o@montesclaros.mg.gov.br
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via fac-símile ou correio eletrônico.
7.1.3.  conter  o  número  da  Ata  de  Registro  de  Preços  a  qual  se  refere,  com a
descrição do objeto e a identificação do(s) item(s) cujo(s) preço(s) esteja(m) sendo
impugnado(s);
7.1.4. conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e
do Cadastro de Pessoa Física e o endereço do impugnante;
7.1.5. conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa
atualizada do mercado.

8. DO FORO
Fica eleito  o foro da Comarca de Montes Claros,  Estado de Minas Gerais,  para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por
mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de
Registro de Preços em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02
(duas) testemunhas.

Montes Claros, _____ de _______________ de 2015.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

EMPRESA
Representante legal
Cargo

EMPRESA
Representante legal
Cargo

(...)
Testemunha 1
Ass.: ______________________
Nome: _____________________
CI: ________________________
CPF: ______________________

Testemunha 2
Ass.: ______________________
Nome: _____________________
CI: ________________________
CPF: ______________________


