
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0503/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0251/2014 - RETIFICADO

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS  PARA  ATENDIMENTO  À  DEMANDA  DA  ADMINISTRAÇÃO
DIRETA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS,  COM RESERVA DE COTA DE
ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE.

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 e-mail pregao@montesclaros.mg.gov.br ou pelo fax
(38)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

mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br
http://www.montesclaros.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0503/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0251/2014 - RETIFICADO

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO À
DEMANDA  DA  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA  DO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, COM RESERVA DE
COTA  DE  ATÉ  25%  (VINTE  E  CINCO  POR  CENTO)
PARA  MICROEMPRESA  E  EMPRESA  DE  PEQUENO
PORTE.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:
Dia 27/01/2015, às 09hOOmin.

CONSULTAS  AO  EDITAL  E  DIVULGAÇÃO  DE
INFORMAÇÕES: na  internet no  site
www.montesclaros.mg.gov.br,  telefone  (38)3229-3004  ou
na sala da Gerência de Compra, à Av. Cula Mangabeira,
211, Centro, Montes Claros/MG, CEP 39.401-002.

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

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

mailto:pregao@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 na 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. 0503/2014, na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0251/2014, 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, com reserva de
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para microempresa e empresa de pe-
queno porte. 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1 - O Pregão será realizado em sessão pública, na data e horário em epígrafe, 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

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de gêneros
alimentícios para atendimento à demanda da administração direta do Município de
Montes Claros, com reserva de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para micro-
empresa e empresa de pequeno porte. 

III - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Administração Direta do Município de Montes Claros. 

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 pregao@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 pregao@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.
4.4 - 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.
4.5 - 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;

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br
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2.8 - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
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. 0503/2014

Envelope nº. 2 - Habilitação
Pregão Presencial nº. 0251/2014

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.
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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.

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 da marca do produ-
to 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 com a prestação de servi-
ço da presente licitação;
1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

2 - Para as cotas reservadas, relacionados no Anexo I - A – Termo de Referência
deste Edital, só poderão proceder ao registro da proposta e participar da disputa, as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme determinação da Lei Com-
plementar n°. 123/2006.
2.1 - Para as cotas reservadas, as propostas deverão ser apresentadas separada-
mente.

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

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

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

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

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

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

9 -  O encaminhamento da Proposta Comercial  pressupõe pleno conhecimento e
atendimento às exigências previstas neste Edital.
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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;
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 no. 5.452, de 1o de
maio de 1943 (CNDT).

1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
1.3.1 -  Alvará  Sanitário  fornecido  pelo órgão competente,  de  acordo com o que
determinam 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, e
1.4.1,  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.

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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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.

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 05 (cinco) 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 90 (noventa) 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.
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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.

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,
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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.

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 - Conforme instituído na Lei Complementar n°. 123/06, fica reservada uma cota
no  percentual  de  até  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  total  do  objeto,
assegurada  preferência  de  contratação  para  as  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte.
13.1 - Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a
proposta comercial deverá ser apresentada separadamente, ressalvado o seguinte:
13.1.1 - Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada
ao  vencedor  da  cota  principal,  ou  diante  de  sua  recusa,  aos  licitantes
remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado.
13.1.2  -  Se  a  mesma  empresa  vencer  a  cota  reservada  e  a  cota  principal,  a
contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este
tenha sido menor do que o obtido na cota reservada.

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

15 - 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.

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

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

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

19  -  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.
19.1 -  A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos
autos  os  documentos  passíveis  de  obtenção  por  meio  eletrônico,  salvo
impossibilidade devidamente justificada.
19.2  -  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.

20 - 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.

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

22 - 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
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.

23 - 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  pregao@montesclaros.mg.gov.br ou  ser  protocolizado  na
Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Montes Claros até às 17h do último

mailto:pregao@montesclaros.mg.gov.br
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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 - A adjudicação será feita dos itens do objeto.

8 - Em consonância com a Resolução/CD/FNDE nº. 26, de 17 de junho de 2013,
que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação
básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, em seu
artigo 33, §5º, os licitantes vencedores dos itens 2 ao 63, 93 ao 118, 128 ao 132,
141 e 145 ao 166 deverão apresentar, no prazo improrrogável de 48h (quarenta
e  oito  horas),  contados  da  intimação  quanto  a  homologação  do  processo,
amostra dos produtos por ele licitados, para análise por parte da Equipe Técnica
de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, no que se refere às
exigências previstas nas especificações dos itens.

9 - A ata de registro de preços somente será firmada com o licitante que tiver a
amostra  dos  produtos  por  ele  licitados  aprovada  pela  Equipe  Técnica  de
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.

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.

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
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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.

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 da prestação de serviços, qualitativa
e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a
contratação.
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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 - DA ADESÃO DO CARONA

1  -  Qualquer  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  não-participante  do
certame licitatório poderá utilizar a ARP, durante sua vigência, desde que:
1.1 - comprove nos autos a vantagem da adesão;
1.2 - consulte previamente o órgão gerenciador; 
1.3 - observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade
com a expectativa de compra, no exercício, para que não ocorra fracionamento.

2  -  Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  ARP,  observadas  as  condições  nela
estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  desde  que  não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ARP após a primeira
aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata.
3.1 -  Após a autorização do órgão gerenciador,  o órgão não participante deverá
efetivar  a  aquisição ou contratação solicitada em até  noventa  dias,  observado o
prazo de vigência da Ata.

3 -  As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à ARP não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório  e  registrados na Ata de Registro  de Preços para  o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.1 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderão
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente
do número de órgãos não participantes que aderirem.

4 - O órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do registro de preços,
observadas  os  quantitativos  iniciais  registrados  na  Ata,  poderá  ser  carona  nos
demais lotes do mesmo registro de preços.

5 - Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador,  outros entes da Administração Pública Direta e Indireta.

6 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto  nas  hipóteses  decorrentes  e  devidamente  comprovadas  das  situações
previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 12,
§1º do Decreto Municipal nº 2.691/2010.

7 - O Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão carona.
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8 - A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir,
não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

XIV - 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.

XV - 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 - Ata de Registro de Preços;
VI - Minuta do Contrato;
VII - Modelo de Termo de Adesão do Carona;
VIII - Locais de entrega.

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.

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.
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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/MG, 20 de janeiro de 2015.

Wagner Tadeu Rodrigues Pitta
Pregoeiro

Heidy Cristina Boaventura Siqueira
Assessora Jurídica – OAB/MG 115.488
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0503/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0251/2014

1 - OBJETO
Registro  de  preço  para  aquisição  de  gêneros  alimentícios  para  atendimento  à
demanda da administração direta do Município de Montes Claros

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESTIMATIVA DE CUSTO
2.1. Itens, quantidades e especificações dos materiais, bem como quotas reservadas
para microempresas e empresas de pequeno porte estão relacionadas no Anexo I -
A – Termo de Referência deste Edital, em anexo.

3 - JUSTIFICATIVA
Justifica-se a necessidade da compra de gêneros alimentícios com a finalidade de
atender a demanda das escolas municipais, do restaurante popular, das unidades de
acolhimento institucional, e, das unidades administrativas da Prefeitura de Montes
Claros.
Desta forma, os quantitativos a serem licitados representam a soma das demandas
encaminhadas pelos seguintes órgãos:

• Secretaria Municipal de Educação;
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
• Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

O quantitativo proposto leva em consideração o consumo previsto para 12 (doze)
meses. Assim, a realização do Registro de Preços é de suma importância, uma vez
que existirão empresas com preços registrados, com a possibilidade de aquisições
imediatas.
 
4 - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA.

Local: 
As entregas serão realizadas nos endereços/localidades especificados no Anexo VIII
deste Edital.
O fornecedor de hortifrúti deverá manter balança para pesagem de alimentos nos
carros de transporte, de modo que o responsável pelo recebimento possa fazer a
conferência dos quantitativos de itens destinados à escola.

Prazo de Entrega: 
A entrega será realizada conforme necessidade do Órgão Gestor e dos Órgãos Par-
ticipantes, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da Autoriza-
ção de Fornecimento, Nota de empenho ou documento equivalente, que poderá ser
efetivado via fax ou qualquer outro meio de comunicação.
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Prazo de Validade:
No ato da entrega, a validade mínima dos produtos deverá ser igual ou superior a
80% do prazo total da validade, contado a partir da data de fabricação.

Valor Mínimo por Pedido: 
R$1.000,00 (um mil reais).

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da assi-
natura da Ata.

6- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
6.1 - A entrega será realizada, nos locais especificados no Anexo VIII, conforme ne-
cessidade do Órgão Gestor e dos Órgãos e Entidades Participantes, respeitados os
valores de pedido mínimo por entrega, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o re-
cebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

6.2 - A entrega deverá ser realizada perante Comissão de Recebimento designada
para tal fim, que receberá o(s) bem(ns) da seguinte forma:
6.2.1 - provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela Contratada e
de uma via do contrato e da respectiva proposta, receberá o(s) bem(ns) para verifi-
cação de especificações, quantidades, qualidade, prazos, preços, embalagens e ou-
tros dados pertinentes; encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela
contratada, ou, aprovando-os, os receberá provisoriamente, no prazo máximo de 15
(quinze) dias mediante recibo;
6.2.2 - definitivamente: no prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento
provisório mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota
Fiscal (1ª e 2ª vias).

6.3 -  Para produtos perecíveis,  o recebimento provisório do material  será até 02
(dois) dias úteis e o prazo para correções de pendências na entrega pelo fornecedor
de até 03 (três) dias úteis após comunicação pela Comissão de Recebimento.

6.4 - Em caso de irregularidade não sanada pela Contratada no prazo fixado pelo
Contratante, o Almoxarifado da unidade receptora reduzirá a termo os fatos ocorri-
dos e encaminhará à autoridade competente para aplicação de penalidades cabí-
veis.

6.5 - O fornecedor deverá se adequar às condições e políticas de carga e descarga
do local da entrega. O horário de entrega, o veículo permitido, bem como demais in-
formações que se fizerem necessárias, serão definidos pelo Solicitante no momento
do envio da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equiva-
lente, não sendo necessariamente em horário comercial.
6.6 - É obrigação da Contratada, realizar entregas em todas as localidades especifi-
cadas no Anexo VIII deste edital, sob pena de aplicação de sanções, inclusive resci-
são contratual dada a necessidade de continuidade de fornecimento do bem.

6.7 - Cada Secretaria ou Órgão CONTRATANTE deverá designar servidor(es) res-
ponsável(is) para acompanhar o recebimento e a regularidade de entregas nos pra-
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zos citados neste termo. A entrega deverá ser realizada no endereço indicado na
Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

6.8 - Nas embalagens dos produtos devem constar informações claras, precisas e
em língua portuguesa sobre suas características, marca, peso líquido ou volume,
identificação do lote, qualidade, quantidade, composição, data de fabricação, prazo
de validade, fabricante e origem, rotulagem nutricional (se necessário), registro em
órgão competente (se necessário),  entre outros dados necessários e exigidos de
acordo com legislação em vigor e observadas as especificações constantes deste
edital.

6.9 - Todos os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais e con-
siderar-se-á o peso líquido.

6.10 - A Contratada deverá observar as normas de transporte adequadas a cada
item de material, em especial aos perecíveis, que deverão ser transportados e ma-
nuseados de forma a garantir a sua integridade e a sua qualidade, impedindo que
haja contaminação ou deterioração dos produtos.

6.11 - O transporte dos gêneros alimentícios de origem animal crus deve ser realiza-
do em temperaturas adequadas, sob refrigeração, em local limpo, embalados corre-
tamente, conforme legislação. As embalagens plásticas devem ser fechadas à vácuo
e não devem estar rasgadas. Devem ainda apresentar registro no órgão fiscalizador
competente e trazer o prazo de validade do produto.

6.12 - A instalação do fornecedor deve ser adequada de forma que os produtos de
origem animal sejam mantidos em local fechado, sob refrigeração, cujas instalações
devam ser higienicamente adequadas, a fim de garantir a qualidade dos produtos e
os manipuladores devem está uniformizados adequadamente, conforme legislação
vigente.

6.13 - Todos os itens deverão apresentar, na data da entrega, no mínimo 80% de
seu prazo de validade em vigor, observado ainda o que dispõe a Lei nº. 8.078 de
11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

6.14 - Fica facultada ao fornecedor vencedor do item a opção de realizar entregas
para Autorizações de Fornecimento abaixo do valor do pedido mínimo, quando da
solicitação prévia do Órgão e Entidade Participante. Nestes casos, a Autorização de
Fornecimento, quando abaixo do valor do pedido mínimo, só deverá ser emitida pelo
Órgão e Entidade Participante, sob declaração de aceitação destas condições pelo
fornecedor.

6.15 - No caso de atrasos, o Contratante irá gerar um comunicado interno para o
gestor do Registro de Preço com cópia para o fornecedor informando o período de
atraso, sendo que esta deverá estar assinada e datada pelo almoxarife. Após isso, o
fornecedor estará sujeito às penalidades do presente edital, observados o contradi-
tório e a ampla defesa.

6.16 - No caso do fornecedor entregar produtos que não sejam da marca e modelo
especificados na Proposta Comercial, o Órgão ou Entidade terá o pleno direito de re-
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cusar o produto e o considerar não entregue recaindo sob as penalidades do pre-
sente edital.
6.16.1 - Em caso de dúvida sobre a autenticidade e/ou qualidade do material, o for-
necedor se compromete a arcar com os custos dos testes de originalidade, a serem
realizados nos laboratórios dos próprios fabricantes, ou não sendo possível, em ou-
tro escolhido de comum acordo entre as partes

6.17 - São despesas exclusivas da Contratada: embalagens, seguros, transporte, tri-
butos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

6.18 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
• Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinan-

do sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalida-
des cabíveis.

• Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados da data da notificação por escrito, mantendo-se o preço inicialmente
contratado.

• Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.

• Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformi-
dade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados da data da notificação por escrito, mantendo-se o preço inicialmente
contratado.

• Se disser respeito a defeitos de fabricação ou avarias, rejeitar o produto no
todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contrata-
ção, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

6.19 - Não sendo sanadas as irregularidades nos prazos acima indicados, o setor
responsável pelo recebimento dos produtos do Órgão Gestor e dos Órgãos e Entida-
des Participantes reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à Autoridade
Competente, que deverá proceder à instauração do devido processo administrativo
para aplicação de penalidades.  Os atrasos serão contabilizados a partir  da data
acordada neste item.

6.20 - Em caso de necessidade de providências por parte da Contratada, os prazos
de  pagamento  serão suspensos e  considerado  o  fornecimento  em atraso,  sujei-
tando-a à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o
caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento

7 - DOS DEVERES ESPECÍFICOS DO CONTRATADO
7.1- Realizar todas as entregas nas localidades dos Órgãos e Entidades Participan-
tes, conforme Anexo VIII deste Edital.

7.2- Entregar o objeto no prazo, local e condições estabelecidos, cumprindo, fiel-
mente, todas as disposições constantes do Edital.

7.3 - Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento ora contratado, tais
como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.
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7.4 - Garantir o objeto pelo prazo e forma propostos, responsabilizando-se pela sua
substituição, observada a sua proposta.

7.5- Responder, integralmente, pelos danos causados à Contratante ou a terceiros,
por sua culpa ou dolo, decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços, não
reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada
ou acompanhada por parte da Contratante.

7.6 - Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preço, as mesmas con-
dições de regularidade fiscal e de qualificação dos itens exigidos na fase do proces-
so licitatório e/ou assinatura da Ata de Registro de Preço, inclusive as relativas ao
INSS,  FGTS e  Fazendas Federal,  Estadual  e  Municipal,  renovando as  certidões
sempre que vencidas e apresentando-as ao setor competente da Contratante quan-
do solicitadas.

7.7 - Informar, no corpo da nota fiscal, seus dados bancários, a fim de possibilitar ao
Contratante a realização dos depósitos pertinentes.

7.8 - Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no local e prazo indica-
dos pela Administração, em estrita observância às especificações deste Termo de
Referência e da proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando deta-
lhadamente as indicações da marca, fabricante e procedência.

7.9 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com
o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), im-
plicando na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, re-
mover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o
material com avarias ou defeitos.

7.10 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente contratação.

7.11 - Indicar preposto, tão logo assinada a Ata de Registro de Preços, como contato
para todos os atos a serem praticados no prazo de sua vigência.

7.12 - Transportar e acondicionar os itens de forma adequada, atentando para a na-
tureza de cada um, de modo que cheguem em condições de consumo.

7.13 - Atender as determinações da Administração, adotando todas as providências
necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas.

8 - DOS DEVERES ESPECÍFICOS DO CONTRATANTE
8.1 - Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e nas condições pactua-
das.

8.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preço, por intermé-
dio da Gerencia de Compras da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, ou
servidor designado por este, devendo anotar em registro próprio todas as ocorrênci-
as relacionadas à referida execução, determinando o que for necessário à regulari-
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zação das falhas ou dos defeitos detectados e comunicar, antes de expirada a vi-
gência contratual, as irregularidades apuradas aos superiores e aos órgãos compe-
tentes, caso as decisões e medidas corretivas ou sancionatórias a serem adotadas
se situem fora do seu âmbito de competência.

8.3 - Decidir sobre eventuais alterações na Ata de Registro de Preço, nos limites
permitidos por lei, para melhor adequação de seu objeto.

8.4 - Designar um servidor responsável para acompanhar o recebimento e a regula-
ridade de entregas nos prazos citados neste edital. A entrega deverá ser realizada
no endereço indicado na Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou docu-
mento equivalente.

9 - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CON-
TRATO
9.1 - A fiscalização do contrato será realizada por setor responsável do Órgão ou
Entidade Participante, que, em caso de eventual irregularidade ou desconformidade
do serviço prestado, fará por escrito, bem assim das providências a serem tomadas
pela Contratada para sanar a falha ou defeito apontado;

9.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabili-
dade da Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformida-
des havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou
aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil;

9.3 - O setor responsável dos Órgãos e Entidades Participantes reserva-se o direito
de rejeitar, em parte ou no todo, os itens que não estiverem dentro das especifica-
ções do Edital e seus anexos;

10 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
10.1- 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, Resolução CD/FNDE Nº 26 / 2013 e a Lei Federal nº. 12.982/2014. 

10.2  -  Conforme  exigência  do  Ministério  da  Educação,  por  meio  da
RESOLUÇÃO/CD/FNDE n°. 26, de 17/06/2013, que dispõe sobre a alimentação es-
colar dos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), §5° do seu artigo 33, para os itens 2 ao 63, 93 ao 118, 128 ao 132, 141 e
145 ao 166 os licitantes vencedores deverão apresentar amostras dos produtos por
eles licitados imediatamente após a fase de homologação,  para análise no que se
refere às exigências previstas na especificação dos itens pela equipe técnica de Ali-
mentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.
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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. 0503/2014, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 0251/2014, 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.  0503/2014,  na  modalidade  de  Pregão  Presencial  no.
0251/2014,  e se compromete a fornecer os bens 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, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 8.666/93
e 100 da Lei Orgânica do Município de Montes Claros, que não tem em seus
quadros de empregados,  servidores públicos da Contratante, bem como as
pessoas  ligadas  a  qualquer  deles  por  matrimônio  ou  parentesco,  afim  ou
consanguíneo, até o segundo grau, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses
após  findas  as  respectivas  funções,  exercendo  atribuições  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. 0503/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0251/2014

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 2014. 

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0503/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0251/2014

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. 0503/2014, na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 0251/2014, 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 da 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,
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sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação.

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 na prestação do serviço, 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 DA ADESÂO DO CARONA
7.1  -  Qualquer  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  não-participante  do
certame licitatório poderá utilizar a Ata, durante sua vigência, desde que:
7.1.1 - comprove nos autos a vantagem da adesão;
7.1.2 - consulte previamente o órgão gerenciador; e
7.1.3  -  observe  a  quantidade  licitada  do  objeto  constante  da  Ata  e  sua
compatibilidade com a expectativa de  compra,  no exercício, para que não ocorra
fracionamento.

7.2  -  Caberá  ao fornecedor  beneficiário  da  ARP,  observadas  as  condições nela
estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  desde  que  não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

7.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou
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entidade, aos quantitativos iniciais registrados na ARP.
7.3.1  –  O quantitativo  decorrente  das adesões à  ata  de  registro  de  preços não
poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado
na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

7.4 - O órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do registro de preços,
observadas  os  quantitativos  iniciais  registrados  na  Ata,  poderá  ser  carona  nos
demais lotes do mesmo registro de preços.

7.5 – Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador,   outros entes da Administração Pública e entidades privadas.

7.6 - As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma
permitida no art. 65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver
sido aditada.

7.7 – O Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão carona.

7.8  –  A  responsabilidade  do  órgão  carona  é  restrita  às  informações  que  esse
produzir,  não  respondendo  pelas  eventuais  irregularidades  do  procedimento  da
licitação.

8 DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1. 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:
8.1.1.  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.
8.1.2. 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
via fac-símile ou correio eletrônico.
8.1.3.  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);
8.1.4. conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e
do Cadastro de Pessoa Física e o endereço do impugnante;
8.1.5. conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa
atualizada do mercado.

9. 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.
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E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de
Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Montes Claros, _____ de _______________ de 2014.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Halley Fernando Castro
Secretário Municipal Interino de Planejamento e Gestão

EMPRESA
Representante legal
Cargo

EMPRESA
Representante legal
Cargo
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO
PROCESSO Nº. 0503/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 0251/2014

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 22.678.874/0001-35, sediado na Av. Cula Mangabeira, nº.
211, Centro, nesta cidade de Montes Claros/MG, com o CEP. 39.401.002, neste ato
representado pelo(a) [Secretário Municipal de Planejamento e Gestão] [Secretária
Municipal  de  Educação]  [Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Social],
Sr(a). ........................................, por delegação de poderes, na forma do Decreto Mu-
nicipal n° 2.987/13   e a sociedade empresária ............................................, inscrita
no  CNPJ/MF  sob  o  nº.  .........................,  sediada   na
Rua/Av. .............................................., nº. .........., no Bairro ...................., na Cidade
de ......................., com o CEP. .............................., neste ato por seu(s) representan-
te(s)  legal(is),  Sr(a).  ................................,  portador  da  Carteira  de  Identidade
nº. ......................., inscrito(a) no CPF/MF sob o nº .............., doravante designados,
respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, firmam o presente Contrato de
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, decorrente da homologação, pelo
Exmo. Sr.  Prefeito Municipal,  em __/__/____, da licitação na modalidade Pregão
Presencial nº. 0251/2014, sujeitando-se os Contratantes às cláusulas abaixo descri-
tas e às 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é o fornecimento parcelado, pela CONTRATADA, dos
itens listados abaixo, para a Secretaria de ________________________________
do CONTRATANTE, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas
pela  CONTRATADA  constam  do  Edital  do  procedimento  licitatório  modalidade
Pregão Presencial nº. 0251/2014, cujo processo, normas e demais detalhamentos,
assim  como  a  proposta  comercial  atualizada  apresentada  pela  CONTRATADA,
passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual, independentemente
de transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO
Este  Contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as
condições  avençadas  no  Edital  da  licitação  Pregão  Presencial  nº.  0251/2014  e,
principalmente,  observando-se  as  disposições estabelecidas pela  Lei  Federal  nº.
8.666/93,  com  suas  modificações,  respondendo  a  parte  inadimplente  pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO ÚNICO
São vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato, a
associação  da  CONTRATADA  com  outrem,  a  cessão  ou  transferência,  total  ou
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parcial,  a  fusão,  cisão  ou  incorporação,  salvo  prévia  e  expressa  autorização  do
CONTRATANTE, e desde que não afete a boa execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO TRANSPORTE E ENTREGA
O transporte e a entrega do produto objeto do presente Contrato ocorrerão por conta
exclusiva da CONTRATADA, devendo ser realizada na ____(  especificar os locais de  
entrega)____,  com  base  na  estimativa  de  consumo  mensal.  As  entregas  serão
realizadas de forma parcelada, automaticamente, de acordo com os pedidos feitos
pela unidade requisitante do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO
A  soma  dos  pedidos  de  fornecimentos  parcelados  não  poderá  ultrapassar  as
quantidades constantes do Anexo I,  no prazo fixado na Cláusula Segunda deste
instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO
Os produtos objeto deste Contrato serão recebidos:

A)  provisoriamente,  no prazo máximo de 15 (quinze)  dias  mediante recibo, pelo
responsável  pela  Secretaria  Municipal  de  ___________________  do
CONTRATANTE,  para  posterior  comprovação  de  sua  quantidade,  qualidade,
conformidade  com  a  exata  especificação  e  demais  condições  de  fornecimento
estabelecidas  por  este  Contrato  e  seus  Anexos,  e  com  a  proposta  atualizada
apresentada pela CONTRATADA na licitação Pregão Presencial nº. 0251/2014;

B)  definitivamente, no  prazo  de  até  15  (quinze)  dias  contados  do  recebimento
provisório mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota
Fiscal  (1ª  e  2ª  vias), pelo  responsável  pela  Secretaria  Municipal  de
___________________  do  CONTRATANTE,  após  comprovação  do  pleno
atendimento às condições deste Contrato e seus Anexos, e de sua consequente
aceitação, observado o disposto na alínea anterior (A).

C) Para produtos perecíveis, o recebimento provisório do material será até 02 (dois)
dias úteis e o prazo para correções de pendências na entrega pelo fornecedor de até
03 (três) dias úteis após comunicação pela Comissão de Recebimento.

 PARÁGRAFO PRIMEIRO
O CONTRATANTE rejeitará o fornecimento, no todo ou em parte, se realizado em
desacordo com o estipulado no presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A  CONTRATADA  deverá  substituir,  às  suas  expensas  e  sem  ônus  para  o
CONTRATANTE,  no  prazo  máximo  de  72  (setenta  e  duas)  horas,  contadas  da
comunicação escrita feita pelas unidades administrativas mencionadas na alínea “A”
desta  Cláusula,  os  materiais/produtos  que  porventura  apresentarem  defeito  ou
incorreção em sua forma de apresentação.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Ainda  que  recebido  em  caráter  definitivo,  subsistirá,  na  forma  da  Lei,  a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança do objeto deste
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Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
A)  O CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA pelo  fornecimento  dos  produtos
objeto  do  presente  Contrato,  a  quantia  total  de  R$  _________
(___________________________).

B) Os pagamentos serão efetuados, mensalmente, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias  corridos,  contados  a  partir  da  data  da  apresentação  da(s)  nota(s)
fiscal(is)/fatura(s)  devidamente  aprovada(s)  e  constando  na(s)  mesma(s)  a
declaração  expressa  do  recebimento  definitivo  dos  materiais/produtos,  conforme
estabelecido na alínea “B”  da Cláusula Quinta deste instrumento.

C) A CONTRATADA deverá comprovar, a cada nota fiscal/fatura emitida contra o
CONTRATANTE, sua regularidade perante o sistema de seguridade social (INSS) e
com  o  FGTS,  com  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal  e  prova  de
inexistência  de  débito  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  conforme
determina o artigo 195, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/88) e o artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93.

D)  A  nota  fiscal/fatura  não  aprovada  pelo  CONTRATANTE  será  devolvida  à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se o prazo estabelecido na
alínea “B”, acima, para efeito de pagamento, a partir da data de sua reapresentação.

E)  A  devolução  de  fatura  não-aprovada  pelo  CONTRATANTE  não  servirá,  em
hipótese alguma, de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento
dos materiais e/ou produtos.

F) Os pagamentos decorrentes deste Contrato serão quitados, preferencialmente,
mediante depósito em conta corrente a favor da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente Contrato ocorrerão, no exercício de 2015, à
conta da dotação orçamentária __________________________________________.
Nos exercícios seguintes, as despesas contratuais ocorrerão à conta dos recursos
consignados na dotação orçamentária própria, alocada para esta finalidade.

PARÁGRAFO ÚNICO
A estimativa da despesa é para o período de vigência do presente instrumento,
devendo ser empenhado previamente o valor da despesa mensal correspondente.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo
da Secretaria Municipal de _______________ do CONTRATANTE, que verificará a
sua perfeita execução até o recebimento definitivo do objeto.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Fica obrigada a CONTRATADA a manter, durante toda a execução deste Contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação Pregão Presencial  nº.
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0251/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS
A  CONTRATADA  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  sociais,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A  inadimplência  da  CONTRATADA  com  referência  aos  encargos  estabelecidos
nesta  Cláusula  não  transfere  ao  CONTRATANTE  a  responsabilidade  por  seu
pagamento, observado, no entanto, quanto aos encargos previdenciários, o disposto
no artigo 71, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas posteriores modificações.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste Contrato,
exigir  a  comprovação  de  quitação  dos  encargos  descritos  no  "caput"  desta
CLÁUSULA, como condição para pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO
Pela inexecução total ou parcial deste Contrato poderá o CONTRATANTE, facultada
a ampla e prévia defesa à CONTRATADA, aplicar as penalidades previstas no título
XIV c/c item 6 do Anexo V do Edital do Pregão Presencial nº. 0251/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE providenciará  a  publicação,  em resumo,  no  Diário  Oficial  do
Município de Montes Claros, do extrato deste Contrato, bem como as publicações de
extratos de termos aditivos, se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma
prescrita no artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Aplicam-se  aos  casos  omissos  as  demais  disposições  contidas  na  legislação
constante no preâmbulo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro de
Montes Claros/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E  por  assim  estarem  de  acordo,  ajustadas  e  contratadas,  após  lido  e  achado
conforme, as partes firmam o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas, para que produza
todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Montes Claros/MG, __ de _________ de 2015.

_______________________________

Contratante

.................................................................

CPF/MF: ..................................................

 

_______________________________

Contratada

.................................................................

Rep. Legal: ..............................................

CPF/MF: ..................................................
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Testemunhas:

_______________________________

.................................................................

CPF/MF: ..................................................

 

_______________________________

.................................................................

CPF/MF: ..................................................
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ANEXO VII
MODELO DE TERMO DE ADESÃO DE CARONA

OFÍCIO Nº     /2015
<Inserir localidade>, <data> de <mês> de 2015.

Assunto: Adesão  à  Ata  de  Registro  de  Preços  do  MUNICÍPIO  DE  MONTES
CLAROS (Processo Licitatório nº. 503/2014 – Pregão Presencial nº. 0251/2014).   

Senhor Gestor,
De acordo com a Legislação vigente, manifesto o interesse da <INSERIR NOME DO
CARONA> de <NOME DA CIDADE> , em  fazer  o uso  da  Ata  de Registro de
Preços  firmada  nos autos  do   Processo  Licitatório  nº.  503/2014,  na  modalidade
Pregão Presencial nº. 0251/2014, do MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, com o fim
de  adquirir,  nos  termos,  condições  e  especificações  contidas  na  ata  supra  os
seguintes <INSERIR DESCRIÇÃO DO OBJETO> , que atendem às necessidades
desta:

Item: <INSERIR O Nº ITEM>
Objeto: <INSERIR DESCRIÇÃO DO OBJETO>:

Fornecedor: <INSERIR NOME DO FORNECEDOR> - CNPJ:      

Marca/Modelo:                   

Quantidade:      (     )

Valor unitário: R$       (     )

Valor Total: R$      (      )

Informações sobre o contratante:
Razão  Social:  <INSERIR  NOME  DO  ÓRGÃO/ENTIDADE  INTERESSADO  NA
ADESÃO>
CNPJ:  XXXXXXXXXXX
Endereço: XXXXXXXXXXX 

Responsável: INSERIR NOME (CARGO       CPF      ) 
Telefone: XXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atenciosamente,

------------------------------------------------------------
NOME DO SOLICITANTE

CARGO
INSTITUIÇÃO

Ilmo. Sr.
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão
Gestor da Ata de Registro de Preços do Município de Montes Claros/MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

ANEXO VIII
LOCAIS DE ENTREGA

CENTRO MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEIs.

ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

1 CEMEI ALEGRIA DE VIVER Rua Adão Gomes Ferreira, 884 - Renascença Urbana

2 CEMEI AMIGUINHOS DA ADELOUR Rua Geovani Soares da Cruz, 609 - Bairro de Lour-
des

Urbana

3 CEMEI AMIGUINHOS DA VILA Rua Primeiro Centenário, 17 - Cândida Câmara Urbana

4 CEMEI AMIGUINHOS DE JESUS Av. Leonel Beirão de Jesus, 3317 - Vila Telma Urbana

5 CEMEI ANINHA CORREA RIBEIRO Av. Francisco Ribeiro, s/n - Vila Exposição Urbana

6 CEMEI BRANCA DE NEVE Praça da Igreja, nº85 - São Geraldo Urbana

7 CEMEI CANACY Rua D, 173 - Vila Atlântida Urbana

8 CEMEI CASINHA FELIZ Rua Abel Sena, 402 - Jardim Eldorado Urbana

9 CEMEI CRISTO REI Rua Elis Chamone, 380 - Cristo Rei Urbana

10 CEMEI DEP. ANTONIO PIMENTA Rua Monte Plano, s/n - Santa Rita Urbana

11 CEMEI PROFª HELOÍSA VELOSO DOS ANJOS 
SARMENTO

Rua Coronel Spyer, S/n, centro Urbana

12 CEMEI LUIZINHA GONÇALVES SOARES Rua D, 442 - Vila Atlântida Urbana

13 CEMEI ELOIM LOPES DE SOUZA Av. Perimetral, 2.300 – Village Do Lago I Urbana

14 CEMEI PROFº RAIMUNDO NETO Rua Dois, s/n - São Geraldo Urbana

15 CEMEI DR. IVAN LOPES Rua Francisco Muniz Magalhães, 113 - Jardim Bra-
sil

Urbana

16 CEMEI MADRE PAULA ELIZABETH Rua São João , 1400 - Todos os Santos Urbana

17 CEMEI MAJOR PRATES Rua Laura Prates, 54 - Major Prates Urbana

18 CEMEI MANOEL CARIBÉ FILHO Rua São Paulo, 217 - São Judas Urbana

19 CEMEI DR. MÁRIO RIBEIRO Av. Planetária, 138 - Cidade Industrial Urbana

20 CEMEI MEI-MEI Rua Profª Maria Machado, 297 - Santa Rita Urbana

21 CEMEI MONTEIRO LOBATO Rua Da Democracia, 366 - Alterosa Urbana

22 CEMEI MORRINHOS Rua Capitão Eneas 170 - Morrinhos Urbana

23 CEMEI MUNDO DA CRIANÇA Av. Queluz, s/n - Maracanã Urbana

24 CEMEI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Av. Geraldino Machado, 677 - Vila Áurea Urbana

25 CEMEI NOVA ESPERANÇA Rua Profª Terezinha de Jesus Oliveira, 42 – Nova 
Esperança

Distrito

26 CEMEI NOVA VIDA Av. João XXIII, 2015 - Santos Reis Urbana
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ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

27 CEMEI O BOM SAMARITANO Rua Aluizio de Quadros, 86 - Santa Lúcia Urbana

28 CEMEI O NOSSO LAR Rua Marcos Plínio Ribeiro, 202 - São Judas Urbana

29 CEMEI PADRE MURTA Rua Demerval Campos, 483- Vera Cruz Urbana

30 CEMEI PAULO FREIRE Rua O, 67 - Vilage do Lago II Urbana

31 CEMEI PROF HAMILTON LOPES Av. Floriano Neiva, 133 - Alto São João Urbana

32 CEMEI PROFª ANA LUCIA MOTA Rua Lagoa Comprida, 993 - Carmelo Urbana

33 CEMEI PROFª ELIZABETH PEREIRA SOARES Rua Imperatriz Leopoldina, 477 - Independência Urbana

34 CEMEI PROFª IDOLETA MACIEL Rua Maceió, 635 Santo Antônio II Urbana

35 CEMEI PROFª Mª DAS DORES MARTINS RO-
DRIGUES

Rua Sete de Setembro, s/n - José Correa Machado Urbana

36 CEMEI PROFª MARIA DA C. A. COSTA Rua Monte Plano, 834 - Cintra Urbana

37 CEMEI SANTA RAFAELA Rua Firmino Ferreira, 53B - Santa Rafaela Urbana

38 CEMEI SÃO JUDAS Rua Padre Vieira, 447 - São Judas Urbana

39 CEMEI SÃO MARCOS Rua A, 112 - Vila Anália Urbana

40 CEMEI SÃO NORBERTO Rua Antônio Figueiredo, 200 - Vila Oliveira Urbana

41 CEMEI SOLAR DE JESUS Av. Coração de Jesus, s/n - São Geraldo I Urbana

42 CENTRO DE CONVÍVIO CURUMIM Rua L, s/n - Vila Anália Urbana

43 E. M. AURORA MONTEIRO Av. Antônio de Freitas, nº205, Jaraguá II Urbana

ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANAS

ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

1 E. M AFONSO SALGADO Rua Antônio Lopes da Silva, 712 - Vila Atlântida Urbana

2 E. M ALCIDES CARVALHO Rua Demerval Campos, 263 - Vera Cruz Urbana

3 E.M. BOLIVAR DE ANDRADE Rua Cecilia Meireles,465 - Planalto Urbana

4 E. M CELESTINO PEREIRA SALGADO Rua 19, 150 - Jardim Primavera Urbana

5 E. M DOMINGUINHOS PEREIRA Av. Queluz, s/n - Maracanã Urbana

6 E. M DONA VIDINHA PIRES Av. Crisantino Almeida Borém, 55 - Vargem Grande Urbana
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ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

7 E. M DR ALFREDO COUTINHO Rua Sinval Froes, 263 - Camilo Prates Urbana

8 E. M DR. CRISANTINO BORÉM Rua Guarani, 375 - Nossa Senhora das Graças Urbana

9 E. M DÚ NARCISO Av. Perimetral II, 4001 - Vilage do Lago II Urbana

10 E. M EGÍDIO CORDEIRO AQUINO Av. Alameda das Américas, 580 - Independência Urbana

11 E. M GERALDO PEREIRA DE SOUZA Rua Josefina Chaves, s/n - Santa Lúcia II Urbana

12 E. M JAIR DE OLIVEIRA R. Celestino Ferreira,326, Jardim Eldorado. Urbana

13 E. M JASON CAETANO I Rua Geraldo Batista Nunes, 30 - Santo Antônio I Urbana

14 E. M JASON CAETANO II Av. Lauro Dias de Sá, 369 - Santo Antônio I Urbana

15 E. M JOÃO VALLE MAURÍCIO Av. Perimetral, 2300 - Vilage do Lago I Urbana

16 E. M JOAQUIM JOSÉ DE AZEVEDO Av. Peniel, 314 - Raul José Pereira Urbana

17 E. M IRMÃ BEATA Rua 05, 100 - Chiquinho Guimarães Urbana

18 E. M MESTRA FININHA Rua D, 350 - Conjunto Ciro dos Anjos Urbana

19 E. M PROF° EUNICE CARNEIRO Rua D, 300 - Conjunto José Correa Machado Urbana

20 E. M PROF° MARIA DE LOURDES P Rua Portugal, 141 - Independência Urbana

21 E. M PROF° NEIDE MELO FRANCO Rua Pedro Ramos de Oliveira, 471 - Vila Anália Urbana

22 E. M PROF° SIMONE SOARES Rua Hermenegildo Soares Malaquias, 811 – Espla-
nada

Urbana

23 E. M PROFª HILDA CARVALHO MENDES Rua Argentina, 395 - Dr. João Alves Urbana

24 E. M ROTARY SÃO LUIZ Rua 45, 384 - Cidade Industrial Urbana

25 E. M RUY LAGE Rua J, 155 – Planalto II Urbana

26 E. M SEBASTIÃO MENDES Av. Paulista, 1135 - Alto Boa Vista Urbana

27 E. M ZIZINHA RIBEIRO Rua 35, 805 - Santo Amaro Urbana

ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS

ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

1 E.M ALEXANDRE MARTINS DURÃES Distrito de Vila Nova de Minas Rural

2 E.M ALFREDO SOARES DA MOTA Distrito de São João da Vereda Rural

3 E.M CAIO LAFETÁ Distrito de Ermidinha Rural

4 E.M DR ARTUR FAGUNDES DE OLIVEIRA Povoado de Marcela Rural

5 E.M DR. JOAQUIM COSTA Povoado de Lagoinha Rural

6 E.M FRANCISCO ATHAYDE Povoado de Claraval Rural

7 E.M LAUDELINA FONSECA Rua H, 67 – Jardim Alegre (Facela) Rural
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ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

8 E.M MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO Povoado de Santa Bárbara Rural

9 E.M MARIANA SANTOS Povoado de Planalto Rural

10 E.M NAIR FONSECA BRANDÃO Povoado de Canto do Engenho Rural

ESCOLAS PEQUENO PORTE

ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

1 E.M BARÃO DE GORUTUBA Fazenda Barreiras Rural

2 E.M BENEDITO MACIEL Fazenda Buriti do Campo Santo Rural

3 E. M CAMILO FERREIRA Comunidade Mandacaru Rural

4 E.M CELME BORÉM Comunidade Rural de Campos Elísios Rural

5 E. M ELVIRA ALVES DURÃES Comunidade Rural de Mato Seco Rural

6 E. M GREGÓRIO R. DE ANDRADE Fazenda Tiririca Rural

7 E. M HILDEBERTO DE FREITAS Fazenda Riachinho Rural

8 E. M JOAQUIM RODRIGUES DA ROCHA Povoado PeriPeri Rural

9 E. M JOSÉ ALVES MALHEIROS Fazenda Taquaril Rural

10 E. M LOURENÇO SAMPAIO Fazenda Monte Alto Rural

11 E. M MANOEL FERREIRA Fazenda Cachoeira do Bananal Rural

12 E. M. PROFª JÚLIA AGUIAR Fazenda Pau D'óleo Rural

13 CEMEI PAULO FREIRE – ANEXO Assentamento Estrela do Norte Rural

14 CEMEI NOVA ESPERANÇA – ANEXO Comunidade de Olhos D' Água Rural

15 E. M SANTA CLARA Povoado Poço Novo Rural

PRÉ ESCOLAS ZONA RURAL

ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

01 PEMS MIRALTA Povoado de Miralta Rural

02 PEMS SÃO PEDRO DAS GRAÇAS Povoado de São Pedro das Garças Rural

03 PEMS APARECIDA DO MUNDO NOVO Povoado de Aparecida do Mundo Novo Rural

04 PEMS SANTA ROSA DE LIMA Povoado de Santa Rosa de Lima Rural

05 PRÉ ESCOLAR N. SRA. DE FÁTIMA Av. Neco Delfino, nº 363, B. Neco Delfino Urbana

ESCOLAS CONVENIADAS
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ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

01 E. ED.ESP. VOVÓ CLARICE Rua Tungstênio, nº 306, B. de Lourdes Urbana

02 PROJETO COMUNITÁRIO BETEL Rua Betel, nº 53, B. Renascença Urbana

03 PROJETO COMUNITÁRIO NOVA CANAÃ Rua 10, nº 162, B. Vila Sion Urbana

04 CENTRO PED. ED. ESP. CAPELO GAIVOTA Av. Álvares Cabral, nº 824, B. Ibituruna Urbana

05 CASA DA JUVENTUDE SÃO LUIZ GONZAGA Rua Amazonas, nº 611, B. Roxo Verde Urbana

06 CCVEC (CENTRO COM. DE VIVÊNCIA EDUC. 
PROF. LUIZ FLÁVIO PEREIRA)

Rua guiana Holandesa, nº 2.201, B. Dr. João Alves Urbana

07 ESCOLA INFANTIL CIRCULISTA Av. Pe. Bretano, nº 102, B. Roxo Verde Urbana

08 GRUPO SOCIAL PORFÍRIO FRANCISCO DE 
SOUZA

Rua Santiago Piacenza, nº 59, Vila Ipiranga Urbana

09 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RENASCER Av. Europa, nº 301, Conj. Resid. JK Urbana

10 APAE – MOC Rua Alameda das Paineiras, 390, Jaraguá. Urbana

11 CENTRO ED. APÓSTOLO SANTIAGO O MAIOR Rua Lagoa Capivara, 49, Carmelo Urbana

NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

01 AABB COMUNIDADE (E.M. JASON CAETANO/ 
E.M. BOLIVAR DE ANDRADE)

Av. Governador Magalhães Pinto, nº 3.472, B. Pla-
nalto

Urbana

02 SEST SENAT (E. M. Mª DE LOURDES PINHEI-
RO/ E. M. EGÍDIO CORDEIRO)

Av. Lago do Tucuruvi, s/n, B. Independência Urbana

03 CENTRO DE CONVÍVIO LUIZINHA ( E. M. 
AFONSO SALGADO)

Rua C, s/n, B. Vila Atlântida Urbana

04 CURUMIM (E. M. NEIDE MELO FRANCO/ E.M. 
ALFREDO COUTINHO)

Av. L, s/n, B. Vila Anália Urbana

05 FÁBRICA DE FRALDAS (E. M. JAIR DE OLIVEI-
RA)

R. D, s/n, B. Vila Atlântida Urbana

06 PRAÇA DE ESPORTES ( E. M. ROTARY SÃO 
LUIS)

Av. Oswaldo Cruz, nº 311, Centro Urbana

07 AQUARELA (E. M. CRISANTINO BORÉM) R. Martiliano, nº 333, B. Santa Rafaela Urbana

08 ANEXO E. M. VIDINHA PIRES Av. Crisantino Borém, s/n, B. Vargem grande Urbana

09 CENTRO DE CONVÍVIO DO ESPLANADA (E. M.
SIMONE SOARES)

Rua Cel. Coelho, nº 163, B. Esplanada Urbana

10 CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
MADRE PAULA ELIZABETE ( E. M. DU NARCI-
SO/ E. M. JAIR DE OLIVEIRA)

R. Sagrada Família de Nazaré, nº 555, B. Jaraguá 
II

Urbana

11 MENOR DO RENASCENÇA /SEDE T. I. ( E. M. 
DU NARCISO)

Rua Adão Gomes Ferreira, nº 165, B. Renascença Urbana
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

01 BETANIA II Rua Alameda dos Jacarandás nº 80 Bairro: Jara-
guá1

Urbana

02 BETANIA I Rua Professor Raimundo Neto nº 701 Bairro: Major 
Prates

Urbana

03 ABRIGO DA MULHER Rua:03/esquina com a rua 04 Bairro: Barcelona 
Parque

Urbana

04 JOANA CAMPOS Rua D nº162 Bairro: jardim São Geraldo Urbana

05 CASA DE PASSAGEM Rua: Maria caldeira de Souza nº 65 bairro: Vila 
João Gordo

Urbana

06 ORFANATO Rua: São Carlos nº40 Bairro: Todos os Santos Urbana

07 RESIDENCIA ACOLHEDORA Rua: Sebastião Duarte nº 557 Bairro: Morada do 
Sol

Urbana

08 ALBERGUE Avenida Brasília n° 538 Maracanã Urbana

09 RESTAURANTE POPULAR Avenida Deputado Esteves Rodrigues nº 1460 Cen-
tro

Urbana

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ORDEM UNIDADE ENDEREÇO ZONA

01 ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Cula Mangabeira, 211, Centro Urbana
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