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EDITAL 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO 007/2013
PREGÃO PRESENCIAL 007/2013







OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição.
Abertura das propostas comerciais: 11/10/2013 às 09:00 Horas;
Abertura da sessão do pregão: 11/10/2013 às 09:00 Horas
Consultas ao edital e divulgação de informações: Câmara Municipal de Monte Carmelo ou
www.camaramontecarmelo.mg.gov.br
Esclarecimentos:
Câmara
Municipal
de
Monte
Carmelo
ou
através
do
email:
compras@camaramontecarmelo.mg.gov.br
Referência de Tempo: Horário de Brasília
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A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta a
licitação acima referenciada, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que objetiva a Aquisição de gêneros alimentícios e
materiais de limpeza, com entrega mediante requisição, conforme descrição constante do Termo de Referência (Anexo I).
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM e será processada na conformidade do disposto na Lei nº 10.520/02 e,
subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal 606/2006 e das condições estabelecidas neste Edital e nos
seguintes anexos que o integram:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo da Proposta de Preços;
Anexo III – Minuta do Contrato
Anexo IV – Minuta de Credenciamento;
Anexo V – Modelo de Declaração de que não emprega menores;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
Anexo VII – Modelo de Declaração de Cumprimento de Habilitação;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Idoneidade.
Anexo IX – Resumo do Edital
Até às 09:00 horas do dia 09 de outubro de 2013, poderá, qualquer interessado, apresentar, na Seção de Compras da Câmara
Municipal de Monte Carmelo, na Av. Dona Clara, 36 – Bairro Langoni – CEP: 38.500-000, município de Monte Carmelo/MG, fazer
solicitação escrita de esclarecimentos, pedidos de providências e/ou impugnação ao presente edital, podendo a decisão do pregoeiro
sobre tal ser conhecida pelo interessado a partir 09:00 horas do dia 10 de outubro de 2013, no Setor de Compras e Licitações da
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Câmara Municipal de Monte Carmelo. As propostas dos interessados serão recebidas pelo pregoeiro até dia 11/10/2013 (onze de
outubro de dois mil e treze), às 09 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Monte Carmelo, na Av. Dona Clara, 36 – Bairro
Langoni – CEP: 38.500-000 – Monte Carmelo/MG, data, horário e local da sessão de julgamento do certame.
1 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
1.1 – Os interessados ou seus representantes legais deverão fazer seu credenciamento na sessão pública de instalação do pregão,
comprovando possuir poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos do certame, apresentando, FORA DO
ENVELOPE, os seguintes documentos: a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; b) tratando-se de procurador, além dos documentos mencionados na alínea
anterior, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga e DECLARAÇÃO
CONSTATANTE NO ANEXO VII DESTE EDITAL.
1.2 – As empresas interessadas deverão apresentar a documentação a seguir indicada:
1.2.1 – Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) registrado, atualizado e consolidado, com a indicação dos atuais administradores ou
dirigentes;
c) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando se tratar de
firma estrangeira em funcionamento no país e a atividade assim o exigir.
1.2.2 – Qualificação Técnica:
a) Atestados passados por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a licitante executou ou está executando,
a contento, fornecimento da natureza e vulto similares ao desta licitação.
1.2.3 – Para Regularidade Fiscal:
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto deste Edital;
c) Certificado de regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
f) Alvará de funcionamento no município sede do licitante.
1.3 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original ou cópias autenticadas em cartório, sendo, no entanto,
possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo (a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio.
1.3.1 – Será disponibilizado aos interessados a participarem como licitantes apresentarem os documentos originais com cópia fiel a ser
conferida por servidor público desta casa, que aporá o carimbo de "confere com o original" e assinatura identificada, desde que tais
documentos (original e cópia) sejam apresentados até às 08:45 horas do dia 11/10 /13, no Setor de Compras da Câmara Municipal
de Monte Carmelo.
1.4 – Os interessados deverão comprovar, ainda, para efeito de habilitação, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854/99, conforme Anexo V.
2 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS ME/EPP
2.1 – O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art.
3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse
em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá declarar, conforme o Anexo VI, sua condição
de ME ou EPP.
2.2 – A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá apresentar toda a documentação exigida para a habilitação,
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
2.3 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) 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 Câmara Municipal, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
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2.4 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao
Pregoeiro.
2.5 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.
2.6 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, nos termos do item 22, do Título X, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.
2.7 – O pregoeiro informará a proposta de menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances e identificará o licitante
que estiver nas condições de ME ou EPP.
2.8 – Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com
valor até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº
123/06.
2.9 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
2.10 – A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada, para no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço
inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.
2.11 – Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em
primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
2.12 – Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito de preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas
as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 13, na ordem de classificação, para o
exercício do direito de preferência.
2.13 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem nesse limite, o sistema realizará sorteio,
entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance.
2.14 – Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observandose a classificação da etapa de lances.
2.15 – Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, após aplicação do direito de preferência
instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço.
3 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
As propostas e a documentação de habilitação dos interessados deverão ser entregues em envelopes separados, não transparentes,
lacrados e rubricados no fecho, com o seguinte endereçamento:
AO PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2013
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição.
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
AO PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2013
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição.
ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
LICITANTE:
3.1 – Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, postal, por meio eletrônico ou similar;
3.2 – Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de quaisquer documentos, nem retificação de preços
ou condições.
3.3 – O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão promotor da licitação, observada as
prescrições da legislação específica.
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3.4 – Os envelopes das propostas e da documentação deverão conter, obrigatoriamente:
3.4.1 – ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
A Proposta de Preços, conforme o modelo do Anexo II, compreenderá:
a) a descrição detalhada do bem ofertado, com a indicação de marca, fabricante, prazo de garantia e características técnicas, podendo
fazer-se acompanhar de catálogos, folhetos ou prospectos referentes aos produtos;
b) a documentação comprobatória dos requisitos exigidos no termo de referência (anexo I);
c) o preço do produto, marca, conforme modelo anexo;
d) o prazo de validade da proposta de, no mínimo, 30 (trinta) dias.
3.4.1.1 – A proposta deverá estar digitada com clareza, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado
da licitante, ou impressa por processo eletrônico, com a indicação do número desta licitação, a identificação e endereço completo da
proponente e a qualificação do signatário.
3.4.1.2 – Na formação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o fornecimento, ficando certo que não
será admitida qualquer alegação posterior que vise a ressarcimentos de custos não considerados nos preços cotados, ressalvadas as
hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.
3.4.1.3 – Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas ( 11/10/2013), com prazo de validade mínima de
30 (trinta) dias, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.
3.4.1.4 – Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Câmara Municipal, por estar inexata, será contado novo prazo para o
pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 3.4.1.3.
3.4.1.5 – As vantagens não previstas neste edital não serão consideradas no julgamento da proposta, não trazendo nenhum benefício à
licitante, nem no julgamento da proposta, nem na execução do contrato, caso vencedora.
3.4.1.6 – Para efeito do pagamento da fatura, a proponente poderá identificar conta-corrente e agência bancária onde deseja que seja
efetuado o crédito correspondente.
3.4.2 – ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
a) Todos os documentos listados nos itens 1.2.1, 1.2.3 e 1.4.
b) todos os documentos listados no item 1.2.2
c) Declaração Conforme Anexo V.
d) Declaração conforme Anexo VI, se for o caso.
e) Declaração conforme Anexo VIII
4 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES-OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS
Os envelopes das propostas e da documentação de habilitação serão recebidos pelo pregoeiro, em sessão pública, na data, horário e
local seguintes:
Data: Dia 11/10/2013 (onze de outubro de dois mil e treze)
Hora: 09 horas
Local: Setor de Compras da Câmara Municipal, na Av.Dona Clara, 36 – Bairro Langoni - Monte Carmelo/MG.
Colhida a assinatura dos representantes das licitantes na Lista de Presença, o pregoeiro encerrará a fase de recebimento dos envelopes.
4.1 – Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida nenhuma outra oferta de licitante retardatário e em
nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou
alteração das condições ofertadas.
4.2 – Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o pregoeiro procederá, imediatamente, a abertura das propostas de preços, cujos
documentos serão lidos e rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes que o desejarem.
4.3 – Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder do pregoeiro, e serão abertos após a análise da
aceitabilidade das propostas, em relação ao ofertante da proposta de menor valor global e do segundo colocado.
4.4 – Análise das propostas
4.4.1 – As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente dos preços finais, a partir da de menor
valor.
4.4.2 – Para efeito da classificação, será considerado o preço total global resultante dos valores originariamente cotados.
4.4.3 –O pregoeiro conferirá os valores cotados na proposta de menor valor. Na hipótese de divergência entre valores expressos em
números e por extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os valores por extenso, ficando esclarecido que o pregoeiro fará as
correções de soma que se fizerem necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados.
4.4.4 – O pregoeiro indicará, na ata da sessão, os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou inaceitabilidade de preços, bem como
sobre a classificação ou desclassificação de propostas.
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4.5 – Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no Edital, o pregoeiro dará início à
etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser oferecidos pelos autores da proposta de
valor total global mais baixo e das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior à primeira.
4.6 – Se não houver pelo menos 03 (três) propostas nas condições indicadas no subitem anterior, poderão fazer lances verbais os
autores das 03 (três) propostas de menor valor total global, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas, aí
incluídos a de menor valor;
4.7 – A etapa de lances verbais, pelo valor total global, processar-se-á na forma a seguir indicada.
4.7.1 – Os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de maior valor total global até então apurada dentre os
selecionados para lance.
4.7.2 – Os intervalos mínimos de valor para cada lance serão de R$ (0,02) ou múltiplos de R$ (0,02), podendo o primeiro lance ser um
arredondamento para múltiplo de R$ (0,02), se assim desejar o respectivo licitante.
4.7.3 – Será admitido ao licitante oferecer lance superior ao menor valor até então apurado, desde que seja inferior ao seu e que respeite
o limite estabelecido no subitem 4.7.2.
4.7.4 – O licitante poderá abster-se de oferecer lance em uma rodada, o que não importará na abdicação ao direito de fazê-lo na (s)
rodada(s) seguinte(s), se assim o desejar.
4.7.4.1 – O licitante que deixar de fazer lance em duas rodadas seguidas fica impedido de continuar lançando, permanecendo, para
fins de classificação, seu último lance ofertado.
4.7.5 – Não haverá limites de rodadas para a apresentação de lances.
4.7.6 – Cada licitante terá um prazo máximo de 3 (três) minutos, quando chamado pelo pregoeiro, para apresentar seu lance; findo tal
período, não tendo sido apresentado lance pelo licitante, terá este, tacitamente, renunciado o seu direito de apresentar lance na rodada,
sendo aplicáveis, neste caso, as disposições dos subitens 4.7.4 e 4.7.4.1.
4.7.7 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à penalidade constante do subitem 7.4 deste
Edital.
4.7.8 – Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes por telefone, internet ou qualquer outro meio
de que disponham, desde que não atrapalhem o bom andamento da sessão de julgamento e não utilizem equipamentos e/ou estruturas
da Câmara Municipal de Monte Carmelo para tanto.
5 – JULGAMENTO DA LICITAÇÃO – ANÁLISE DAS PROPOSTAS
5.1 – Análise da aceitabilidade das propostas
5.1.1 – A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de menor valor, compreenderá o exame:
a) da compatibilidade das características dos bens ofertados com as especificações indicadas no Termo de Referência (Anexo I), bem
como da apresentação da documentação comprobatória exigida em tal anexo;
b) da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais estimados para a execução do contrato
e com as disponibilidades orçamentárias da Administração;
c) da adequação dos prazos indicados com o estabelecido neste Edital para a conclusão do fornecimento.
5.1.2 – Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas, as propostas:
a) que não contiverem todos os dados e documentos exigidos para o Envelope 01;
b) que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações do Termo de Referência (Anexo I);
c) que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexeqüíveis ou incompatíveis com os valores de mercado, inclusive pela omissão
de custos tributários incidentes sobre a contratação, que já deverá estar incluído no valor proposto.
5.2 – Classificação das propostas
5.2.1 – As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente do preço final global a partir da de valor
mais baixo.
5.2.2 – Para efeito da classificação, será considerado o preço final global resultante dos valores originariamente cotados e dos lances
verbais oferecidos.
5.2.3 – Ficando o valor da proposta vencedora superior ao valor de referência apurado pela média dos valores orçados poderá o certame
ser revogado, conforme demonstradas através do Processo Administrativo N.º 068 /2013, conforme quadro que segue abaixo,

Item

QNT.

UN

01

30

Pct

02

60

Pct

03

30

Und

PRODUTO
Achocolatado em pó embalagem de 400gr. Nescau ou de qualidade similar
ou superior.
Açucar Cristal embalagem de 5 kgs: Vasconcelos ou de qualidade similar ou
superior.
Água Sanitária com 2 lts: Candura ou de qualidade similar ou superior.

VALOR.UN
IT.

VALOR
GLOBAL
médio

5,88

176,29

7,66

459,39

3,70

110,70
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04

30

Und

05

5

Und

06
07

25
2

Kg
Par

08

500

Pct

09

2

Und

10

30

Cxs

11
12
13

5
5
5

Und
Pct
Pct

14

50

Und

15

10

Frc

16

50

Und

17
18
19

2
3
10

Und
Und
Pct

20

10

Und

21
22
23

10
2
2

Und
Pct
Und

24

200

Lts

25

5

Und

26

40

Und

27

5

Und

28

5

Par

29

50

Lta

30
31
32
33
34
35

5
3
10
10
30
150

Und
Pct
Und
Pça
Kg
Kg

36

50

Pct

37

20

Kg

38

20

Kg

39

30

Und

40

30

Und

41
42
43

3
3
20

Und
Und
Kg

Álcool líquido etílico de 1 litro para uso doméstico
Amaciante de roupas com hidraceramidas embalagem de 2 lts: Candura ou
de qualidade similar ou superior.
Bolo redondo inteiro (vários sabores: Coco, laranja e outros)
Bota plástica cano médio cor branca tamanho 33 a 42
Café torrado moído embalagem com pct de 250 gr selo ABIC: 3 Irmãos ou
de qualidade similar ou superior.
Cesto de lixo de plástico para banheiro
Chá erva mate tostado cx. com 200 gr Matte Leão ou de qualidade similar
ou superior.
Coador de café em tecido algodão e armação metálica nº 12
Copo descartável água 200 ml c/ 100 und: Copobrás, Termopot ou Zanata
Copo descartável Café 50 ml c/ 100 und:Copobrás, Termopt ou Zanata
Desinfetante para banheiro com aroma lavanda ou floral com ação germicida
e bactericida, embalagem de 2 lts : (Pinho Sol ou de qualidade similar ou
superior)
Desodorizador de ar, tipo aerosol, frasco com 360 ml, fragrância multi florais
de longa duração (Tipo Bom Ar ou de qualidade similar ou superior
Detergente líqüido com excelente ação desengordurante embalagem plástica
com bico dosador de 500 ml lavar louças: Limpol, Ypê ou de qualidade
similar ou superior.
Escova de mão base madeira e cerdas de nylon
Espanador de pó
Esponja de aço lavar louças Bombril ou Assolam com 8 und
Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, aplicação
limpeza em geral: Bombril, Assolam ou de qualidade similar ou superior
Flanela branca em tecido 100% algodão
Guardanapo branco medida 22X24cm: Santepel ou Snob
Inseticida em aerossol sem cheiro 300 ml Baygon
Leite longa vida integral embalagem de caixinha de 1 litro: Cemil, Calu ou
de qualidade similar ou superior.
Limpa vidros – Material para limpeza de vidros (tipo Vidrex ou de qualidade
similar ou superior.
Limpador Multiuso concentrado 500ml, limpeza pesada selo Minist. Saúde
(Tipo Veja ou de qualidade similar ou superior.
Lustra móveis com aroma de lavanda – frasco com 200ml
Luva de borracha multiuso confeccionada em látex, interior liso, palma
antiderrapante, forma anatômica, tamanho médio
Margarina vegetal com sal embalagem pote de 500 gramas: Qualy ou de
qualidade similar ou superior.
Masso de fósforo de madeira 100% reflorestada e pólvora com 10 und
Palha de Aço nº 0
Palito roliço de madeira Gina ou Beija-Flor caixa com 100 und
Pano de prato branco de algodão embainhado
Pão de queijo
Pão tipo Francês
Papel higiênico branco c/ 4 und 60mX10cm, picotado, folha dupla, macio:
Personal ou de qualidade similar ou superior
Presunto cozido resfriado, fatiado, sem capa de gordura- Sadia ou de
qualidade similar ou superior.
Queijo mussarela fatiado, resfriado – Sadia ou de qualidade similar ou
superior.
Refrigerante composto de água gasosa e xarope sabor cola embalagem de 2
litros (de 1ª qualidade)
Refrigerante composto de água gasosa e xarope sabor de guaraná –
embalagem de 2 litros ( de 1ª qualidade)
Rodo de borracha com cabo de madeira tamanho médio
Rodo de madeira com borracha tamanho grande com cabo
Rosquinha de coco

3,72

111,69

4,65

23,28

9,93
28,10

248,25
56,20

3,80

1896,66

8,91

17,82

4,09

122,70

3,32
3,70
2,14

16,61
18,41
10,71

3,32

166,16

7,54

75,43

1,40

69,50

1,99
19,21
2,02

3,38
57,64
20,23

1,61

16,10

2,12
1,12
4,48

21,23
2,24
12,95

2,82

564,66

3,72

18,61

3,16

126,26

4,22

21,11

3,33

16,63

4,69

234,50

2,39
0,79
0,44
4,99
16,57
6,96

11,95
2,37
4,43
49,90
496,99
1043,49

3,05

152,83

20,96

419,20

21,90

438,00

4,79

143,70

4,26

127,69

6,50
8,54
9,63

19,48
25,63
192,53
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44

10

Und

45

15

Kgs

46
47
48

3
3
100

Gl
Und
Und

49

100

Pct

50

30

Kg

51

30

Lt

52

200

Und

53
54
55
56
57

10
2
2
2
30

Pct
Und
Und
Und
Galão

58

100

Caixa

59

03

Und

Sabão em barras glicerinado para lavar louça/roupas: Ipê, Minuano ou
Brilhante
Sabão em pó perfumado embalagem de 1 kg: Omo, Ariel ou de qualidade
similar ou superior.
Sabonete líquido Erva-doce Galão de 5 litros
Saca branca para limpeza de pisos alvejado.
Saco plástico preto para lixo 15 litros - biodegradável
Saco plástico preto para lixo 50 litros com 10 unds material biodegradável Nobre ou Papa-lixo
Salgadinhos diversos assados e fritos
Suco de Caixinha embalagem de 1 litro- Del Vale ou de qualidade similar ou
superior
Suco em pó adoçado embalagem de 240 gr: Tang ou de qualidade similar ou
superior
Toalha de papel interfolhas Nobre ou Plaspel 20X21cm 1000fhs branco
Vassoura de palha com cabo de madeira
Vassoura para lavar chão com cabo de madeira
Vassoura pêlo com cabo de madeira
Água Mineral em galão de 20 litros
Água Mineral em copo plástico não gaseificada 200 ml “Caixas com 48
unidades”
Gás Liquifeito de petroleo de 13 kg para cozinha “Recarga”

5,67

50,56

7,26

108,84

21,16
4,99
4,88

63,48
14,97
487,66

6,02

602,33

19,57

586,99

4,49

134,70

0,89

178,00

8,97
8,61
9,63
8,65
6,83

89,62
17,23
19,26
17,31
204,99

23,33

2333,00

43,93

131,79

5.2.4 – O pregoeiro indicará, na ata da sessão, os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou inaceitabilidade de preços,
bem como sobre a classificação ou desclassificação de propostas.
5.3 – Análise da qualificação (habilitação) dos licitantes:
5.3.1 – Uma vez classificadas e ordenadas as propostas, a etapa seguinte do julgamento consistirá na análise de habilitação dos
licitantes.
5.3.2 – O pregoeiro procederá a abertura do envelope da documentação de habilitação do autor da proposta classificada em primeiro
lugar, para verificação do atendimento das exigências estabelecidas neste Edital.
5.3.3 – Constatando o atendimento aos requisitos de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame.
5.3.4 – Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu autor não atender aos requisitos de habilitação, o
pregoeiro fará a abertura do envelope da documentação do autor da proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente,
até que uma oferta e seu autor atendam, integralmente, aos requisitos do Edital, sendo, então, o licitante declarado vencedor.
5.3.4.1–Da mesma forma se processará até se encontrar um licitante que seja classificado em segundo lugar.
5.3.4.2 – Uma vez proclamado o vencedor da licitação, o pregoeiro poderá negociar com este de melhores condições para o
fornecimento, inclusive quanto aos preços. Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão
consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta, observado o disposto no subitem 7.1 deste Edital.
5.3.5 – Se o resultado proclamado não for aceito e algum licitante manifestar, imediatamente, em sessão, a intenção de recorrer, o
pregoeiro suspenderá a sessão e será concedido ao licitante o prazo de (03) três dias úteis para apresentar as razões do recurso,
assegurando-se aos demais licitantes prazo igual, após o término do prazo do recorrente, em continuidade e sem prévia notificação,
para oferecimento das contra-razões correspondentes.
5.3.5.1 – Os prazos para apresentação de razões recursais e/ou contra razões de recurso poderão ser reduzidos, se assim entenderem
os licitantes presentes, bem como renunciados, se as mesmas (razões e/ou contra-razões) forem apresentadas na sessão pública de
julgamento.
5.3.5.2 – A redução e/ou renúncia de prazo expressas e aceitas por uma das partes (recorrente ou recorrido) não obriga a outra a
também concordar com a redução e/ou renúncia de seu prazo para arrazoar ou contra-arrazoar.
5.3.6 – Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade competente, ou inexistindo estes, seguirá o processo para a
adjudicação do objeto e homologação do certame, sendo o vencedor convocado para assinar o contrato.
5.4 – Devolução dos envelopes
O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do
envelope
6 – RESULTADO DO JULGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO
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O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pelo pregoeiro e pelos licitantes, na qual deverão ser
registrados os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as
justificativas das eventuais declarações de aceitabilidade/inaceitabilidade e classificação/desclassificação de propostas, bem como de
habilitação/inabilitação proclamadas e quaisquer outras ocorrências da sessão.
6.1 – Em não havendo recurso, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao vencedor, encerrando a ata da sessão pública e colhendo a
assinatura de todos os presentes, inclusive dos que, tendo assistido ao ato e não tendo participado da licitação, assim o quiserem,
encaminhando o processo licitatório ao Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo para homologação.
6.2 – Na ocorrência de recurso, o pregoeiro, após encerrada a sessão e assinada a ata, transcorridos os prazos e apresentado relatório,
encaminhará o processo da licitação ao Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo para julgamento dos recursos e, se assim
entender, fazer a adjudicação do objeto ao vencedor e homologação.
6.3 – O despacho de homologação será afixado no Mural da Câmara Municipal de Monte Carmelo e publicado no sítio da Câmara
Municipal de Monte Carmelo na rede mundial de computadores (internet), para conhecimento geral.
7 – CONDIÇÕES GERAIS – GARANTIAS E PENALIDADES
Homologado o resultado da licitação, cabe à vencedora a obediência às condições estabelecidas neste edital, bem como à Proposta
Financeira, no tocante as condições de execução do fornecimento, do preço, do pagamento, das obrigações da VENCEDORA e das
penalidades a que estará sujeita para eventual inobservância das condições ajustadas.
7.1 – Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance(s) oferecido(s) na sessão pública do pregão, o
licitante adjudicatário deverá apresentar, no prazo fixado para assinatura do contrato, nova planilha de preço, com os valores
proporcionalmente correspondentes à adjudicação, a qual substituirá a primitiva, como parte integrante do contrato.
7.2 – A VENCEDORA executará o fornecimento dos produtos constante ao Termo de Referência (Anexos I), das condições deste
Edital e de sua proposta.
7.3 – No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou reduzido em até 25%
(vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a
VENCEDORA direito a qualquer reclamação ou indenização.
7.4 – O licitante vencedor que se recusar a cumprir o contrato estará sujeito às seguintes penalidades:
a) suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Monte Carmelo, pelo prazo de 02 (dois) anos;
b) multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação.
7.5 – As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.
8 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 – As despesas decorrentes do presente certame correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00
9 – DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – A Câmara Municipal de Monte Carmelo, responsável pelo pregão, reserva-se o direito de:
a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente de fato superveniente, ou
anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu procedimento;
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma de legislação, salvo quando a
alteração não afetar a formulação das ofertas;
c) adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data.
9.2 – O pregoeiro ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que considerarem
necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
9.3 – A simples participação na presente licitação implicará na ciência e aceitação tácita da íntegra do presente edital e de todas as
suas condições.
9.4 – A licitante vencedora do certame, que vier a ser Contratada, aceita, desde já, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem
necessários, observados os §§ 1º e 2º, do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93.
9.5 – As regras que disciplinam o presente certame merecem serem aplicadas sempre sob o viés interpretativo que amplie a disputa,
sem descumprimento das formas essenciais ao ato e sem comprometimento da segurança do contrato futuro.
9.6 – As propostas apresentadas em desacordo com as disposições deste edital serão desclassificadas.
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9.7 – Toda a publicidade do certame, inclusive retificações, adiamentos e outros, dar-se-ão no sítio da Câmara Municipal de Monte
Carmelo na rede mundial de computadores (www.camaramontecarmelo.mg.gov.br), no mural existente na sede desta casa (Av. Dona
Clara, 36 – Bairro Langoni), no Diário Oficial do Municipio e no Diário Ofical Eletronico da Câmara Municipal de Monte Carmelo.
9.8 – O expediente externo da Câmara Municipal de Monte Carmelo é das 08h00 (oito horas) às 11h30min (onze horas e trinta
minutos) e das 13h30min (treze horas e trinta minutos) às 17h00min (dezessete horas), de segunda-feira à sexta-feira.
Monte Carmelo, 30 de setembro de 2013.

VALDELEI JOSÉ DE OLIVEIRA
Pres Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo

DEYIDEYVID JUNIO DA SILVA
PregoPregoeiro

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição.
1. INTRODUÇÃO
O presente termo de referência é base para a abertura de processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, do
tipo menor preço para a Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição,
conforme especificações abaixo.
2. OBJETIVO
Esta especificação estabelece os requisitos desejáveis e obrigatórios para Aquisição de gêneros alimentícios e
materiais de limpeza, com entrega mediante requisição, para a Câmara Municipal de Monte Carmelo e seu Anexo.
3. ESPECIFICAÇÕES
QNT.

UN

60

Pct

60

Pct

50
30

Und
Und

20

Und

50
05

Kg
Par

500

Pct

10

Und

50

Cxs

10
50
15

Und
Pct
Pct

150

Und

20

Frc

150

Und

05
03

Und
Und

PRODUTO

MARCA

VALOR.
UNIT.

Achocolatado em pó embalagem de 400gr. Nescau ou de qualidade similar
ou superior.
Açucar Cristal embalagem de 5 kgs: Vasconcelos ou de qualidade similar ou
superior.
Água Sanitária com 2 lts: Candura ou de qualidade similar ou superior.
Álcool líquido etílico de 1 litro para uso doméstico
Amaciante de roupas com hidraceramidas embalagem de 2 lts: Candura ou
de qualidade similar ou superior.
Bolo redondo inteiro (vários sabores: Coco, laranja e outros)
Bota plástica cano médio cor branca tamanho 33 a 42
Café torrado moído embalagem com pct de 250 gr selo ABIC: 3 Irmãos ou
de qualidade similar ou superior.
Cesto de lixo de plástico para banheiro
Chá erva mate tostado cx. com 200 gr Matte Leão ou de qualidade similar
ou superior.
Coador de café em tecido algodão e armação metálica nº 12
Copo descartável água 200 ml c/ 100 und: Copobrás, Termopot ou Zanata
Copo descartável Café 50 ml c/ 100 und:Copobrás, Termopt ou Zanata
Desinfetante para banheiro com aroma lavanda ou floral com ação germicida
e bactericida, embalagem de 2 lts : (Pinho Sol ou de qualidade similar ou
superior)
Desodorizador de ar, tipo aerosol, frasco com 360 ml, fragrância multi florais
de longa duração (Tipo Bom Ar ou de qualidade similar ou superior
Detergente líqüido com excelente ação desengordurante embalagem plástica
com bico dosador de 500 ml lavar louças: Limpol, Ypê ou de qualidade
similar ou superior.
Escova de mão base madeira e cerdas de nylon
Espanador de pó
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VALOR
GLOBAL

05

Pct

05

Und

20
10
20

Und
Pct
Und

500

Lts

30

Und

60

Und

50

Und

05

Par

100

Lta

10
20
10
20
100
600

Und
Pct
Und
Pça
Kg
Kg

100

Pct

100

Kg

80

Kg

50

Und

50

Und

10
10
50

Und
Und
Kg

30

Und

60

Kgs

5
25
100

Gl
Und
Und

100

Pct

75

Kg

70

Lt

400

Und

20
5
5
5
50

Pct
Und
Und
Und
Galão

100

Caixa

03

und

Esponja de aço lavar louças Bombril ou Assolam com 8 und
Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, aplicação
limpeza em geral: Bombril, Assolam ou de qualidade similar ou superior
Flanela branca em tecido 100% algodão
Guardanapo branco medida 22X24cm: Santepel ou Snob
Inseticida em aerossol sem cheiro 300 ml Baygon
Leite longa vida integral embalagem de caixinha de 1 litro: Cemil, Calu ou
de qualidade similar ou superior.
Limpa vidros – Material para limpeza de vidros (tipo Vidrex ou de qualidade
similar ou superior.
Limpador Multiuso concentrado 500ml, limpeza pesada selo Minist. Saúde
(Tipo Veja ou de qualidade similar ou superior.
Lustra móveis com aroma de lavanda – frasco com 200ml
Luva de borracha multiuso confeccionada em látex, interior liso, palma
antiderrapante, forma anatômica, tamanho médio
Margarina vegetal com sal embalagem pote de 500 gramas: Qualy ou de
qualidade similar ou superior.
Masso de fósforo de madeira 100% reflorestada e pólvora com 10 und
Palha de Aço nº 0
Palito roliço de madeira Gina ou Beija-Flor caixa com 100 und
Pano de prato branco de algodão embainhado
Pão de queijo
Pão tipo Francês
Papel higiênico branco c/ 4 und 60mX10cm, picotado, folha dupla, macio:
Personal ou de qualidade similar ou superior
Presunto cozido resfriado, fatiado, sem capa de gordura- Sadia ou de
qualidade similar ou superior.
Queijo mussarela fatiado, resfriado – Sadia ou de qualidade similar ou
superior.
Refrigerante composto de água gasosa e xarope sabor cola embalagem de 2
litros (de 1ª qualidade)
Refrigerante composto de água gasosa e xarope sabor de guaraná –
embalagem de 2 litros ( de 1ª qualidade)
Rodo de borracha com cabo de madeira tamanho médio
Rodo de madeira com borracha tamanho grande com cabo
Rosquinha de coco
Sabão em barras glicerinado para lavar louça/roupas: Ipê, Minuano ou
Brilhante
Sabão em pó perfumado embalagem de 1 kg: Omo, Ariel ou de qualidade
similar ou superior.
Sabonete líquido Erva-doce Galão de 5 litros
Saca branca para limpeza de pisos alvejado.
Saco plástico preto para lixo 15 litros - biodegradável
Saco plástico preto para lixo 50 litros com 10 unds material biodegradável Nobre ou Papa-lixo
Salgadinhos diversos assados e fritos
Suco de Caixinha embalagem de 1 litro- Del Vale ou de qualidade similar ou
superior
Suco em pó adoçado embalagem de 240 gr: Tang ou de qualidade similar ou
superior
Toalha de papel interfolhas Nobre ou Plaspel 20X21cm 1000fhs branco
Vassoura de palha com cabo de madeira
Vassoura para lavar chão com cabo de madeira
Vassoura pêlo com cabo de madeira
Água Mineral em galão de 20 litros
Água Mineral em copo plástico não gaseificada 200 ml “Caixas com 24
unidades”
Gás Liquifeito de petroleo de 13 kg para cozinha “Recarga”
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4.ENTREGA
O licitante deverá entregar os objeto deste termo de referência, que forem requisitados, no prazo de (5) dias úteis da
adjudicação, e os demais mediante requisição.
5. GARANTIA
A garantia do produto será quanto a qualidade e validade do mesmo, que deverá atender aos requisitos do edital, e se
for entregue outro produto em desacordo ou defeituoso, deverá ser substituído por outro da mesma marca ou
semelhante, preço e qualidade.
6. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
As dos artigos 27 a 31, da Lei nº 8.666/93.
7. SANÇÕES APLICÁVEIS
A inobservância de qualquer cláusula, inexecução total ou parcial referente ao objeto, implicará, além das multas
contratualmente expressas, em penalidades legais previstas na legislação, inclusive a suspensão do direito de licitar
por prazo determinado no Edital 007/2013, consoante art. 77 da Lei 8.666/93.
Monte Carmelo, 30 de setembro de 2013.

DEYVID JUNIO DA SILVA
Pregoeiro
ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição.
Proposta que faz a empresa ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) n° ________________ e inscrição
estadual n° _______, estabelecida no endereço ______________, CEP____, fone/fax n° ( )______, e-mail __________, para
a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme estabelecido no Pregão N.º
/2013.
QTd

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

MARCA

VALOR PROPOSTA

TOTAL R$_____________ por extenso  _______________________________________________

Prazo de validade da Proposta: _______________________________ (mínimo de 30 (trinta) dias)
Prazo de entrega do material ofertado _____________________________ (máximo de 10 (dez) dias)
Local e data

__________________________________________
Assinatura e ou carimbo (representante legal da empresa)
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição.
Por este instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo nº
/13, Pregão Presencial nº
/2013, nos termos
da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, de um lado a A CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 14.309.636/0001-24, com
sede à Av.Dona Clara, 36, Bairro Langoni, CEP 38500-000-Monte Carmelo-MG e endereço eletrônico
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www.camaramontecarmelo.mg.gov.br, neste ato representada por seu Presidente, Vereador VALDELEI JOSE DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, agente político, portador de RG MG 4.463.447-SSP-MG e CPF 619.020.126-15, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro, ________________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº _______, com sede social à _______, nº ___, Bairro ______, CEP ________, em
__________, fone (__) _______, email __________, neste ato representada por seu(a) __________, brasileiro(a),
casado(a)/solteiro(a), profissão ____, portador(a) da cédula de identidade nº _______, inscrito(a) no CPF nº _____, residente
e domiciliado(a) na __________, nº _______, Bairro ______, CEP __________, em ________, doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, o qual sujeita-se às normas legais supra mencionadas e as
seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza,
com entrega mediante requisição, conforme termo de referência.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SEGUNDA – O Contrato vigerá por um período de (
) dias/meses, tendo seu termo inicial em ____ e seu
termo final em _____, prevalecendo, entretanto, termo de garantia maior, se assim for proposto pelo contratado e/ou pelo
fabricante.
DO PREÇO
CLÁUSULA TERCEIRA - O preço a ser efetivamente pago para o fornecimento da totalidade do objeto constante da
Cláusula Primeira do presente Instrumento de Contrato será de R$ ____ (valor por extenso), sendo fixo e irreajustável, com a
prestação do serviço de assistência técnica sem ônus para a CONTRATANTE durante (
) meses de vigência deste termo.
DO RECEBIMENTO
CLÁUSULA QUARTA – Os produtos serão entregues e conferidos, no local e na quantidade definido pela
CONTRATANTE, mediante requisições, com inicio de entrega em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de assinatura
do Contrato.
Subcláusula Primeira – O recebimento do objeto da presente licitação obedecerá ao disposto no artigo 73, inciso II, da Lei
no 8.666, de 1993.
Subcláusula Segunda – Havendo irregularidades apontadas nos recebimentos provisórios e/ou definitivo, caberá à
CONTRATADA saná-las, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a
execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
Subcláusula Terceira - Caso um item, entregue e recebido, apresente defeito a CONTRATADA deve trocá-lo por um novo
com as mesmas especificações.
DA GARANTIA DO PRODUTO
CLÁUSULA QUINTA – A empresa fornecedora deverá substituir o produto defeituoso, vencido ou fora de condição de
utilização ou consumo, por outro equivalente, para suprir necessidades emergentes.
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA – Conforme artigo 67 da Lei no 8.666/93, a execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada
por um representante da Administração.
Subcláusula Primeira – A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
Subcláusula Segunda – A Administração se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos fornecidos, se em
desacordo com os termos deste Contrato.
Subcláusula Terceira – Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas regularmente feitas desde
que entregues ou enviadas por carta protocolada, fac-símile ou mensagem eletrônica (e-mail), devidamente confirmados.
Subcláusula Quarta – Qualquer mudança de endereço deverá ser imediatamente comunicada à outra parte.
Subcláusula Quinta – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado deste Contrato.
Subcláusula Sexta – É facultada a supressão além do limite estabelecido no Parágrafo anterior, mediante acordo entre as
partes.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA SÉTIMA – Incumbe à CONTRATANTE:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
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II – Rejeitar todo e qualquer produto em desacordo com o especificado no Edital.
III – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou
rejeitá-lo, se assim o desejar;
IV – Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega dos equipamentos objeto do presente Contrato, por meio de
representante designado;
V – Efetuar o pagamento à CONTRATADA;
VI – Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA OITAVA – Incumbe à CONTRATADA:
I – Entregar os produtos e consumíveis conforme especificações da proposta comercial, nos prazos constantes da Cláusula
Quarta e nos locais estabelecidos pela CONTRATANTE;
II – Fornecer produtos de primeira qualidade, conforme especificações do edital.
III – Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação;
IV – Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando-a à CONTRATANTE para ateste e
pagamento;
XII – Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para a CONTRATANTE, os produtos, uma vez
vetados pelo fiscal do Contrato, ou que apresentarem defeitos;

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária:01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato.
Subcláusula Primeira – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado no Contrato.
Subcláusula Segunda – Caso os dados da fatura estejam incorretos, a CONTRATANTE formalizará à CONTRATADA,
dentro do prazo estipulado no caput desta Cláusula, e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se,
então, novo prazo para pagamento.
Subcláusula Terceira – No caso de haver pendências na entrega dos equipamentos por culpa da CONTRATADA, a
CONTRATANTE suspenderá o pagamento pertinente até que sejam sanadas as pendências, independentemente de outras
penalidades previstas neste contrato e na legislação pertinente, a serem aplicadas à CONTRATADA.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
Subcláusula Primeira – Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento
da execução do objeto contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.
Subcláusula Segunda – A CONTRATADA ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial
do Contrato:
I - Advertência;
II - Multas:
a) De 0,2% (dois décimos por cento) do valor unitário do respectivo bem, por qualquer equipamento, item, produto, material,
programa ou consumível que tenha sido entregue com atraso (no recebimento provisório ou definitivo), aplicável por dia de
atraso;
b) De 1,0% (um por cento) do valor unitário de cada equipamento, item, produto, material, programa que for objeto de atraso
do serviço de assistência técnica, aplicável por dia de atraso; e
c) De 1,0% (um por cento) do valor total do Contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, que não as
especificadas nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
Subcláusula Terceira – No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
As sanções previstas no Parágrafo Primeiro e no inciso I do Parágrafo Segundo poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II do Parágrafo Segundo, todos constantes desta Cláusula.
Subcláusula Quarta – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação.
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DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O presente Contrato poderá ser rescindido observadas as razões, formas e direitos
estabelecidos nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Carmelo-MG para dirimir dúvidas ou
questões oriundas do presente Contrato. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi
lavrado o presente Contrato, que depois de lido e achado conforme, será assinado em três vias de igual teor e forma.
Monte Carmelo, ____ de ___________ de 2013.
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

EMPRESA CONTRATADA

ANEXO IV - MINUTA DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição, conforme termo de
referência.

A _____________________(nome do licitante)___________, por seu representante legal (documento anexo), inscrita no
CNPJ sob o nº ______________, com sede __________________________________, credencia como seu representante o
Sr.(a)_____________________________________(nome e qualificação)________________, para em seu nome participar
do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes
ao pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei n.º 10.520/2002.

Data, ____________________________

_________________________________________
(nome do licitante e representante legal)
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR (MODELO)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição, conforme termo de
referência.

_______________________________________________DECLARA, para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei
nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menores de dezesseis anos. Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Monte Carmelo, _____de_________________ de 2013.

__________________________________
Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente
(identificar assinatura)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição, conforme termo de
referência.

A empresa ___________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
__________________________________, portador do Documento de Identidade nº ___________________, inscrito no CPF
sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como
____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º
da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando
sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

_________________________ , _________ de _______________ de 2013.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição, conforme termo de
referência.

(nome da empresa) ___________________________, inscrita no CNPJ n° _____________________________, por
intermédio de seu representante legal, declara, sob as penas da lei, para fins de participação no PREGÃO Nº ______, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no aludido procedimento licitatório.
_________________________ , _________ de _______________ de 2013.

____________________________________________
(nome/representante legal)

OBS: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo representante legal.

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2013
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Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição, conforme termo de
referência.

A empresa ________________________________________________________________
_____________________________, declara, sob as penas da lei, o que se segue:

inscrita

no

CNPJ

n°

1 - Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação;
2 - Que não foi declarada inidônea perante o Poder Público;
3 - Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento
licitatório ou da execução do contrato;
4 - Que observa rigorosamente o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.

_________________, de ______________ de 2013.

____________________________________________
(nome/representante legal)

OBS: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo representante legal.
ANEXO IX
RESUMO DE EDITAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2013 - MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO LICITATÓRIO nº 007/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 007/2013
A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, com sede à Avenida Dona Clara, 36 Bairro Langoni, torna público, para
conhecimento das empresas interessadas, a abertura do Processo Licitatório n° 007/2013, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n°
007/2013, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição do objeto conforme item 2.
1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente procedimento licitacional é disciplinado Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal 8.666/93, de 21/06/1993, Lei
Municipal 606/2006 e demais condições fixadas neste edital
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO.
A presente Licitação tem por objeto a Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, com entrega mediante requisição,
conforme termo de referência.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
3.1. Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas interessadas, do ramo com atuação compatível com o objeto desta Licitação e
que atendam a todas as exigências constantes deste Edital
3.2. Na hora e local marcado no Edital os licitantes deverão apresentar DOIS ENVELOPES fechados e indevassáveis, contendo,
respectivamente PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N.º 1) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2).
4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ABERTURA DOS ENVELOPES
Os envelopes deverão ser entregues até o dia 11/10/2013, às 09 horas, na Câmara Municipal, Avenida Dona Clara, 36 Bairro Langoni,
CEP: 38500-000 – Monte Carmelo-MG.
A data para abertura dos envelopes será no dia 11/10/2013, às 09 horas, na Câmara Municipal, Avenida Dona Clara, 36 Bairro Langoni,
CEP: 38500-000 – Monte Carmelo-MG.
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes à conta das dotações orçamentárias: 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00
6 – EDITAL
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Cópia do Edital poderá ser solicitada na Secretaria da Câmara Municipal, sito à Avenida Dona Clara, 36 Bairro Langoni, ou ainda pelo
telefax (34) 3842-1100.
Monte Carmelo, 30 de setembro de 2013.

VALDELEI JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara

Pregoe

DEYVID JUNIO DA SILVA
Pregoeiro

PORTARIA DE Nº 066/2013, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013.
FAZ EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO CARGO COMISSIONADO QUE MENCIONA
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas em lei,
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar JAYME FERREIRA LISBÔA, RG 564.124 e CPF 406.882.161-53, do cargo Comissionado de
ASSESSOR PARLAMENTAR –Símbolo ASP-2, Nível IV, Padrão 1, do Gabinete do vereador Victor Hugo
Martins Tavares, da Câmara Municipal de Monte Carmelo, a partir da data de 30 de Setembro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Monte Carmelo, 30 de Setembro de 2013.
VALDELEI JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente
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