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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Participação exclusiva ME e EPP, ou MEI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  Nº 033/2015 

MODALIDADE  TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
1. LICITAÇÃO  

 
O Município de Carandaí - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO, do tipo "MENOR PREÇO" e CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM", 
sob a forma de fornecimento parcial, de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão Permanente de Licitação, em 
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes. 

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

DATA E HORA DE RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 07 de abril de 2015, 
até as 10h00min. 

LOCAL: sede da Prefeitura Municipal – Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta Cidade 

INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 07 de abril de 2015, até as 10h15min. 

2.1 - Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, 
à hora já estabelecida. 

2.2 - O MUNICÍPIO DE CARANDAÍ não se responsabilizará por documentação e proposta que por ventura não cheguem 
em hora e local determinados acima. 

2.3 - Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade às condições definidas neste Edital. 

3. DO OBJETO 

3.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, para a contratação de 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou ainda Microempreendedor Individual (MEI) para 
fornecimento de utensílios, em especial, de cozinha para as escolas municipais, para o preparo e armazenamento de 
lanches e merenda escolar em atendimento ao cardápio escolar. 
 
3.2 - Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas na internet e as especificações constantes deste 
Edital, prevalecerão as últimas. 
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE – EPP ou ainda Micro Empreendedor Individual,  qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
4.2 Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atenda todas as  exigências do presente 
Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a  elaboração e apresentação da proposta;  
 
4.2.1 Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem  com documentos de 
registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;  
 
4.2.2 - Poderão participar da presente licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados no Órgão 
Público instaurador da licitação. 
 
4.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e  preferencial, sendo consideradas como 
tal aquelas que constarem na firma ou denominação  social as expressões “microempresa” ou “empresa de pequeno porte”, 
ou suas respectivas  abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos da LC 123/2006;  
 
4.4 Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em  uma ou mais das seguintes 
situações:  
 
a) em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução  ou liquidação;  
b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
c) estrangeiras que não funcionem no país; 
d) que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham  sido declaradas inidôneas por 
qualquer órgão da Administração Pública;  
e) cooperativas.  

4.3 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seus(s) representante(s) legal 
(is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s). 

4.4 - Os documentos necessários à habilitação e ao cadastramento poderão ser apresentados em original, cópia autenticada 
em cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que sejam apresentados os 
originais no ato do cadastramento e da abertura dos envelopes nº 1, para autenticação pela Comissão Permanente de 
Licitação. 

5. DO CADASTRAMENTO 

5.1 – Nos termos dos Parágrafos 2º e 9º do artigo 22 da Lei Nº 8.666/93 de 21/06/1993, poderão participar da presente 
Licitação os interessados que atenderem a todas as condições exigidas pelos artigos 27 a 31 para fins de cadastramento, até o 
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas. Para obter o Certificado de Registro Cadastral – CRC, nos moldes 
do presente Edital, será necessário apresentar os seguintes documentos:  

PESSOA JURÍDICA: 

5.1.1 – Comprovação de enquadramento de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.  
 
5.1.2 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA , a licitante apresentará: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
e) Cópia do RG e CPF dos sócios.  
 
5.1.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL , apresentará: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 
 
b) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 
c) Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a 
Seguridade Social; 
 
d) Prova de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra equivalente na 
forma da lei. 
 
NOTA : Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as  mesmas não serão aceitas se a 
data de suas expedições forem anteriores a 60 (sessenta) dias da  data de abertura dos envelopes contendo documentação e 
proposta comercial.  
 
NOTA:  Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2015, as microempresas e empresas 
de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a  documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta  apresente alguma restrição. Caso haja alguma restrição 
na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa; 
A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de  junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
5.1.3 - Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA , apresentará: 
 
a) Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da 
sessão. 
 
5.1.4 - Quanto a REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
a) Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 
 
5.1.5 - Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA 
 
a) Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas, jurídicas de direito 
público ou privado suficientes à comprovação da aptidão, na forma do artigo 30, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
5.1.6 - Deverão ainda, as empresas, apresentarem as seguintes declarações: 
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a) Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação 
dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, 
conforme ANEXO VIII; 
 
5.2 - O documento relacionado neste item referir-se-á sempre ao domicílio da empresa. 
 
DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: o cadastramento será efetuado até o dia 01/04/2015. 

LOCAL E HORÁRIO: os cadastramentos poderão ser feitos na sede da Prefeitura Municipal, junto ao Setor de Compras e 
Licitação, em dias úteis, no horário das 08h00min até as 16h00min. E ainda, poderão as empresas encaminhar a 
documentação pelo correio, e retirar o Certificado de Registro Cadastral – CRC até meia hora antes da realização da sessão 
pública da presente licitação.  

ENDEREÇO: Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta Cidade. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 

6.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 01 - HABILITAÇÃO e 
nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação na parte externa: 

MUNICIPIO DE CARANDAÍ 
COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇAO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 01 – HABILITAÇÃO 

 

MUNICIPIO DE CARANDAÍ 
COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇAO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

6.1.1 - Deverão constar nos Envelopes nº 01 e nº 02 os documentos especificados, respectivamente, nos Itens 7 e 8. 

6.1.2 - Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em público pela Comissão Permanente de Licitação, na 
data e hora determinada para o certame. 

7. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - EN VELOPE “A” 

7.1. As licitantes deverão apresentar no envelope “A” – “Documentos de Habilitação”, os seguintes documentos indicados 
neste item. 
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a) Certificado de Registro Cadastral atualizado e válido (todos os documentos que fazem parte do certificado deverão estar 
válidos na data da abertura da sessão do processo licitatório) fornecido pelo Município, conforme inciso II do artigo 32 da 
Lei Federal 8.666/93; 

b) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao 
representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação – Anexo III;  

c) Declaração expressa do Licitante de que tem pleno conhecimento do objeto licitado e concorda com os termos do 
presente Edital - Anexo V;   

7.2 - Caso alguma Certidão apresentada quando do CADASTRAMENTO, seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, 
para efeito de habilitação, se contiver expressamente declaração passada pelo emitente do documento que a licitante tomou 
as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional. 

7.3 - Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, a COMISSÃO considerará a licitante inabilitada. 

7.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) a vencedora(s) do 
certame e, não havendo interposição de recurso, a COMISSÃO encaminhará o processo à Autoridade Superior, que 
deliberará acerca da adjudicação do objeto à(s) vencedora(s), bem como quanto a homologação da licitação, procedendo, 
posteriormente, a remessa dos autos ao órgão requisitante/interessado, para que seja o adjudicatário convocado a assinar o 
contrato. 

7.5 - Se a proposta de menor valor não atender às exigências habilitatórias, serão requeridos e avaliados pela COMISSÃO, a 
proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.  

7.6. Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s) contrato(s) decorrente(s) ou durante a 
execução deste(s), poderá ser permitida que a(s) licitante(s) vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusão, 
Incorporação ou Cisão, desde que sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no 
Edital e que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando já contratado, sendo que, em 
qualquer uma das hipóteses, a Prefeitura Municipal deverá ser notificada do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou 
não, condicionada à análise por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da comprovação 
dos requisitos contidos no Edital.  
 
7.7. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas 
operações ficará condicionada à analise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a 
possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual. 

8 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE “B” 

8.1 - São requisitos da proposta de preço: 
 
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo 
preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e dados 
bancários. 
 
b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 
 
c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital; 
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d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das 
propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 
 
e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração da prestação dos serviços, deverão ser computados o 
lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 
como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a 
qualquer título. 
 
f) Cotação por item, com os valores a ele inerentes.  
 
g) Descrição, de forma clara e completa, MARCA DO PRODUTO a ser ofertado, do objeto desta licitação e seus 
elementos, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital;  
 
h) O prazo de entrega dos itens será: conforme solicitações, após emissão da Ordem de Fornecimento ou Autorização; 
 
i) Local, data, nome do representante legal e sua assinatura; 
 
j) O Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: transporte (inclusive frete), 
seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem 
transcritos, serão considerados como já constantes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e 
seus Anexos; 
 
l) Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não 
tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão 
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 
bens serem fornecidos sem ônus adicionais;  
 
m) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital 
e seus anexos;  
 
n) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus 
Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;  
 
o) A especificação não poderá ser alterada, sob pena de desclassificação;  
 
p) Os preços serão aferidos levando-se conta o menor valor; 
 
q) Os preços, ainda que ofertados, deverão ter como referência a moeda nacional; 
 
r) A grafia dos valores devem conter apenas duas casas decimais após a vírgula (ex: 25,25).  

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1 – Abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1.1 - No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus representantes que comparecerem e 
demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os 
envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”, os quais serão rubricados pelos seus membros e 
licitantes ou seus representantes, procedendo a seguir a abertura do envelope n° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO. 
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9.1.2 - Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – serão examinados e 
rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus representantes. 

9.1.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, designando-se o 
dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado na Imprensa Oficial ou no átrio da Prefeitura, para conhecimento 
de todos participantes. 

9.1.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente 
da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, 
mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

9.1.5 - Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes inabilitadas ficarão à disposição dos licitantes, 
pelo prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação da homologação do processo licitatório na Imprensa Oficial ou no átrio da 
Prefeitura, junto à Comissão Permanente de Licitação, os quais serão devolvidos mediante recibo ou expirado o prazo de 30 
dias os mesmos serão inutilizados e descartados. 

9.2 - Abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

9.2.1 - Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão abertos em momento 
subseqüente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – 
pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de 
recursos de que trata o artigo 109 da Lei nº 8.666/93. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos 
envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes por meio de publicação na Imprensa Oficial 
ou no átrio da Prefeitura, após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem interposição. 

9.2.2 - As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão examinadas e rubricadas pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, 
procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 

9.2.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente 
da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, 
mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

9.2.4 - Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no dia, será publicada na 
Imprensa Oficial ou no átrio da Prefeitura a data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitação. 

9.3 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação. 

10. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 – No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados no item “Envelope nº 
01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as condições prescritas neste edital, será adotado o critério de menor preço, 
entendendo-se como tal o valor total da proposta, sendo a adjudicação efetuada a uma única empresa. 

10.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93 e 
modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura das propostas ou 
em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 
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10.3 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais 
cabíveis. 

10.4 - Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos: 

a) não atenderem às exigências do Edital; 

b) apresentarem valor unitário superior ao limite estabelecido pela administração; 

c) utilizarem preços manifestamente inexeqüíveis. 

10.5 - Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação aquele valor estimado para a obra, previsto no preâmbulo. 

10.6 - Serão considerados inexeqüíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no artigo 48 da Lei 
8.666/93. 

10.7 - As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas possuírem erro de forma ou inconsistências 
serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma indicada:  

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo discordância entre os preços 
em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 
b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se como 
referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total; 
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se como referência o 
preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 
d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 
e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer natureza nas 
composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor. 

10.8 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados neste edital. O valor 
resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 

10.9 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para corrigir erros cometidos 
pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 

10.10 - O resultado do julgamento das propostas será afixado no Átrio Municipal e comunicado aos licitantes 
participantes. 

11. DOS RECURSOS 

11.1 – Os recursos às decisões da Comissão de Licitação serão apresentados por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, e dirigidos ao Prefeito do Município de Carandaí. A Comissão 
de Licitação poderá reconsiderar sua decisão em igual prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou fazê-la subir, no mesmo prazo, 
devidamente informado. A reconsideração estará sujeita o recurso ex oficio; 

11.2 – A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos a todos os Licitantes, para impugnação, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis; 
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11.3 – Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação dos Licitantes, ou contra o julgamento das 
propostas apresentadas, terão efeito suspensivo; 

11.4 – As decisões da Comissão de Licitação tomadas nas sessões de julgamento serão diretamente comunicadas aos 
interessados, caso presentes. Na ausência dos interessados, as decisões publicadas no diário oficial do Município, se houver; 

11.5 – Aplicam-se ainda, aos recursos as disposições previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93. 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

12.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, protocolizando o 
pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração 
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
 
12.1.1 - Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
12.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades 
supostamente existentes no Edital até o quinto dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública. Sendo 
intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

13. DO RECEBIMENTO, PRAZO, FISCALIZAÇÃO E GARANTIA 

13.1 – Os bens/objetos descritos neste Edital deverão ser entregues no Secretaria Municipal de Educação, localizada na sede 
da Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, no 
horário das 8h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis, devendo ser acompanhada por profissional 
responsável da Prefeitura, COM FRETE CIF, ou seja, sem ônus para a Administração Municipal, e de acordo com as 
especificações descritas em sua proposta de preço, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura;  

13.2- Entregues os bens, os mesmos serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo seu acompanhamento e 
fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação contida neste edital;  

13.3 - Os bens poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no edital, 
devendo ser substituídos no prazo de até 02 (dois) dias, à custa da contratada, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas neste ato convocatório;  

13.4 - Os bens serão recebidos definitivamente, decorridos os prazos do item anterior, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação;  

13.5 – O licitante vencedor deverá submeter-se à fiscalização das Secretarias Municipais descritas no objeto;  

13.6 – Os bens/objeto da licitação deverão estar dentro das Normas Técnicas aplicáveis, ficando desde já estabelecido que 
só seja aceito após exame técnico efetuado pela Comissão de recebimento ou pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Educação ou por ele designado para tal fim e ainda visado pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, e, caso 
não satisfaçam as especificações exigidas ou apresentarem defeitos e incorreções, não serão aceitos, devendo ser retirado(s) 
pelo fornecedor no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação;  

13.7 – Os produtos deverão estar rigorosamente dentro dos padrões Técnicos Nacionais e Internacionais, visando sempre a 
Eficácia, a Biossegurança, as Normas Ambientais entre outras; e 

13.8 – O Material Permanente terá Garantia de 12 (doze) meses. 
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13.9 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais. 

13.10 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo, será sempre 
consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à 
empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

13.11 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato. 

13.12 - Os objetos desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos prazos e condições na forma 
estabelecida neste edital e em contrato próprio e serão recebidos conforme reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei 
8.666/93. 
 
13.13 Os itens que compõem o objeto deste edital serão entregues em perfeitas condições de conservação e uso, recebido 
provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e seus Anexos, para efeito simultâneo ou posterior verificação, 
conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, 
perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo.  
 
13.14 A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de irregularidade no 
objeto.  

13.15 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições 
legais.  

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 - Os produtos objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço constante na proposta da licitante vencedora. 
 
14.2 – O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal acompanhada das correspondentes requisições, em 
até 30 (trinta) dias.  
 
14.3 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as 
especificações exigidas pelo Município, inclusive devendo discriminar as retenções e respectivas bases de incidência 
referente a INSS e ISSQN na execução contratual, na forma da legislação aplicável. 
 
14.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao 
evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
14.5 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias. 
 
14.5.1 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de regularidade do FGTS, CND do INSS. 
 
14.6 - No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para 
depósitos referentes aos pagamentos. 
 
14.7 – O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, caso não haja comprovação do 
recolhimento junto ao Município sede da contratada. 
 
14.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 
financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária. 
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15. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

15.1 - Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando a seu 
cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente: 
 
a) fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável deste 
Edital; 
 
b) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes desta 
licitação; 
 
c) não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação; 
 
d) comunicar à Prefeitura Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, 
após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a 
partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 
 
e) arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste contrato, isentando a 
Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade; 
 
f) manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
g) responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da paralisação na prestação de serviço, salvo, na ocorrência de caso 
fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da 
legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência; 
 
h) prestar os serviços de forma eficiente e adequada. 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 - O Município, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 

16.1.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas o efetivo fornecimento dos produtos objeto desta licitação; 
 
16.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso; 
 
16.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 
 
16.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 
 
16.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

17. DAS PENALIDADES 

17.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades: 

I - Advertência, por escrito; 

II – Multa; 
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III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17.1.1 - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes 
sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, 
quando o Município poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão 
apenas a multa prevista no subitem 16.1.2 infra, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais; 

17.1.2 - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por 
inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando 
a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, 
estabelecido no subitem 16.1.1 supra. 

17.2 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, respeitado o princípio do 
contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da 
notificação, na forma definida pela legislação, em favor do MUNICIPIO DE CARANDAÍ ficando a empresa obrigada a 
comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

17.2.1 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de 
juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com 
atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

17.3 - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, o MUNICÍPIO poderá 
proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

17.4 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa licitante vencedora 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

17.5 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao Município, decorrentes das infrações 
cometidas. 

18. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

18.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a presente 
licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após homologação pela autoridade competente. 

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1 - A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta de dotação orçamentária 
própria vigente no Orçamento de 2015.  

20. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

20.1 - Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as especificações e condições 
estabelecidos nos anexo citado neste edital. 
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21. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

21.1 - A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas quantidades do material objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de 
Empenho. 

22. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE 

22.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente do Município, a empresa licitante vencedora do certame será 
convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, 
assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 

22.2 - Conforme estabelece o § segundo do art. 64 da Lei nº 8.666/93, se a licitante vencedora recusar-se a assinar o 
contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

23. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

23.1 – A contratação será pelo período de 12 meses, admitindo a sua prorrogação nos termos da legislação pertinente. 
 
23.2 – O Contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito 
público. 
 
23.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 

24. DA RESCISÃO 

24.1 – O Município de Carandaí poderá considerar rescindido o contrato, independentemente de qualquer notificação 
judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses, além das previstas no artigo 78, I a XII e XVII da Lei nº 
8.666/93, e nos seguintes dispositivos: 

a) Inadimplemento de qualquer das obrigações prevista no contrato; 
b) Falência, insolvência ou dissolução do contratado; 
c) Transferência ou cessão total ou parcial do contrato a terceiros; 
d) Utilização do contrato como garantia do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado perante terceiros. 
 
25. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, FISCALIZAÇÃO E D O LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO 
 
25.1 - Os objetos desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos prazos e condições na forma 
estabelecida neste edital e em contrato próprio e serão recebidos conforme reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei 
8.666/93. 
 
25.2 Os itens que compõem o objeto deste edital serão entregues em perfeitas condições de conservação e uso, recebido 
provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e seus Anexos, para efeito simultâneo ou posterior verificação, 
conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, 
perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo.  
19.3 A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de irregularidade no objeto.  
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25.4 Em caso de não aceitação do objeto deste edital, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 1 (um) 
dia, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções 
capituladas neste Edital e administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.  
 
25.5 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais.  
 
26. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 
 
26.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município emitirá Requisição de Empenho e Ordem de 
Fornecimento, de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante. 
 
26.2 – O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS e com o 
INSS. 
 
26.3 - A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar os serviços dentro do prazo estabelecido, sujeitá-lo-á a 
aplicação das penalidades prevista na cláusula das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste edital. 
 
26.4 - A Ordem de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados pela Administração nas seguintes 
hipóteses: 
 
a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 
da Lei 8.666/93 e alterações. 
b) bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE, após acordo entre as partes. 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital; 

27.2 - Fica assegurado à autoridade superior do MUNICÍPIO, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da 
abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

27.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

27.4 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser publicado no Diário 
Oficial do Estado. 

27.5 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade. 

27.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. O MUNICÍPIO não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório. 

27.7 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 

27.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
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27.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

27.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão dias corridos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

27.11 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja 
possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da 
licitação. 

27.12 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

27.13 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação ou 
pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste certame. 

27.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 
Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente por mensagem 
eletrônica para licitacao@carandaí.mg.gov.br com confirmação de recebimento por resposta do email ou protocolado no 
departamento de Compras e Licitações sito na Prefeitura Municipal – Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta 
Cidade. 

27.15 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

27.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria. 

27.17 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 8666/93. 

27.18 – Integram o presente Edital todas as instruções, observações e restrições contidas nos seguintes ANEXOS: 

- Anexo I – Termo de Referência / Objeto Padrão; 
- Anexo II – Minuta do Contrato 
- Anexo III - Modelo de Credenciamento; 
- Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços; 
- Anexo V – Modelo de Declaração de que Concorda com os Termos do Edital  
- Anexo VI – Modelo de Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos - segundo determina o inciso V do 
artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999). 

28. DO FORO 

28.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Carandaí – MG  para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio oriundo da execução das 
obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Carandaí, 20 de março de 2015.  

Alex Sandro Simões da Cunha 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

    Em ___/___/______. 
 

           
___________________                        
Assessor Jurídico 

        



Prefeitura Municipal de Carandaí 
hÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜ    

Adm. 2013-2016 
 

16 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO 

1 OBJETO:  
 
1.1 Contratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou ainda Microempreendedor 
Individual (MEI) para a aquisição de utensílios, em especial, de cozinha para as escolas municipais, para o preparo e 
armazenamento de lanches e merenda escolar em atendimento ao cardápio escolar. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, NAT UREZA E VIGÊNCIA:  
 
2.1 A presente contratação fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
2.2 Justifica a necessidade da aquisição do presente objeto na mantença dos serviços públicos.  
 
2.3 O período de vigência da ata: 12 meses. 
 
3. OBJETO, QUANTIDADE ESTIMADA E ESTIMATIVA DA DESP ESA: 
 
3.1 A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se neste termo de referência: 
 
Item  Quant. Unidade  Descrição  v.unit v.total 

01 10 Unidade 
Bacia plástica resistente na cor 
azul/capacidade 12 litros. R$ 6,61  R$ 66,05  

02 10 Unidade 
Bacia plástica resistente na cor 
azul/capacidade 18 litros. R$ 7,57  R$ 75,70  

03 10 Unidade 
Bacia plástica resistente na cor 
azul/capacidade 32 litros. R$ 11,60  R$ 116,00  

04 10 Unidade 
Caçarola com tampa alumínio batido 
com 2 alças no mesmo alumínio Nº 36 R$ 158,27  R$ 1.582,72  

05 10 Unidade 
Caçarola com tampa alumínio batido 
com 2 alças no mesmo alumínio Nº 45 R$ 294,20  R$ 2.941,97  

06 10 Unidade 
Caçarola com tampa alumínio batido 
com 2 alças no mesmo alumínio Nº 40 R$ 290,83  R$ 2.908,30  

07 10 Unidade 
Caçarola com tampa alumínio batido 
com 2 alças no mesmo alumínio Nº 22 R$ 164,83  R$ 1.648,30  

08 10 Unidade 

Caldeirão alumínio reforçado com 
espessura de no mínimo 3 mm com 
tampa do mesmo alumínio Nº 18 – 
capacidade 4,6 litros.  R$ 66,45  R$ 664,54  

09 10 Unidade 

Caldeirão alumínio reforçado com 
espessura de no mínimo 3 mm com 
tampa do mesmo alumínio Nº 20 – 
capacidade 6,5 litros.  R$ 86,51  R$ 865,08  

10 10 Unidade 

Caldeirão alumínio reforçado com 
espessura de no mínimo 3 mm com 
tampa do mesmo alumínio Nº 22 – 
capacidade 8,3 litros.  R$ 89,64  R$ 896,37  

11 10 Unidade 
Canecão de alumínio 2 litros, com alça 
resistente. R$ 63,64  R$ 636,35  

12 10 Unidade 
Canecão de alumínio 4 litros, com alça 
resistente. R$ 44,69  R$ 446,85  

13 200 Unidade Caneca plástica tipo merenda, em R$ 32,88  R$ 6.576,40  



Prefeitura Municipal de Carandaí 
hÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx ÅxÄ{ÉÜ    

Adm. 2013-2016 
 

17 
 

polipropileno virgem, atóxica, 
resistente no mínimo a 100 graus 
centígrados com alça, capacidade de 
300 ml, na cor azul. 

14 20 Unidade 
Colher de arroz em aço inoxidável 
dimensão 31 cm. R$ 8,10  R$ 162,05  

15 200 Unidade Colher de sopa em aço inoxidável. R$ 9,76  R$ 1.951,60  

16 20 Unidade 
Conchas terrinas para caldos em aço 
inoxidável dimensão 31 cm. R$ 14,61  R$ 292,23  

17 10 Unidade 
Escumadeira em aço inoxidável 
dimensão 35 cm. R$ 26,86  R$ 268,62  

18 20 Unidade 

Faca de serra para pão em aço inox/ 
rígida e resistente medindo 16,5 cm 
cabo polipropilenpo-12 cm na cor 
preta. R$ 22,59  R$ 451,84  

19 20 Unidade 
Faca para cozinha em aço inox/rígida e 
resistente medindo 16,5 cm cabo 
polipropileno-12 cm na cor preta. R$ 9,26  R$ 185,12  

20 30 Unidade Filtro de barro para água com 2 velas. R$ 65,31  R$ 1.959,42  

21 10 Unidade 
Jarra para suco e água – material em 
vidro transparente e grosso, capacidade 
2 litros. R$ 101,15  R$ 1.011,53  

22 10 Unidade 

Panela de Pressão de 4,5 litros com 
nível de pressão 80 kpa, indicador de 
pressão, trava de segurança, pino para 
saída do vapor que pode ser utilizado 
no fogão a gás, lenha e elétrico, de fácil 
cozimento. Aprovada pelo INMETRO. R$ 71,53  R$ 715,28  

23 10 Unidade 

Panela de Pressão de 7 litros com nível 
de pressão 80 kpa, indicador de 
pressão, trava de segurança, pino para 
saída do vapor que pode ser utilizado 
no fogão a gás, lenha e elétrico, de fácil 
cozimento. Aprovada pelo INMETRO. R$ 104,15  R$ 1.041,52  

24 10 Unidade 

Panela de Pressão industrial - 10 litros, 
indicador de pressão, trava de 
segurança, pino para saída do vapor 
que pode ser utilizado no fogão a gás, 
lenha e elétrico, de fácil cozimento. 
Aprovada pelo INMETRO. R$ 174,49  R$ 1.744,88  

25 20 Unidade 
Pote de plástico transparente resistente 
com tampa – retangular – capacidade 1 
litro. R$ 175,79  R$ 3.515,73  

26 20 Unidade 
Pote de plástico transparente resistente 
com tampa – retangular – capacidade 2 
litro. R$ 4,66  R$ 93,20  

27 20 Unidade 
Pote de plástico transparente resistente 
com tampa – retangular – capacidade 3 
litro. R$ 11,09  R$ 221,87  

28 20 Unidade 
Pote de plástico transparente resistente 
com tampa – retangular – capacidade 5 
litro. R$ 13,05  R$ 260,93  

29 200 Unidade Prato de plástico escolar PP 60 ml – na R$ 7,26  R$ 1.452,00  
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cor azul – em polipropileno virgem, 
atóxico, resistente no mínimo a 100 
graus centígrados. 

30 10 Unidade 
Ralador de legumes em aço inoxidável 
seis faces (rala grosso, fino, ondulado) 
fatiador com base anti deslizante. R$ 19,38  R$ 193,80  

31 10 Unidade 

Relógio de parede redondo, tipo 
analógico, para uso em parede, em 
material plástico, formato 12 horas, 
cor: branca, alimentação a pilha, 
dimensões:37 x 37 x 5 cm, peso: 
1,34Kg.  R$ 29,12  R$ 291,15  

32 05 Unidade 

Tabuleiro retangular, material em 
alumínio polido, revestimento 
antiaderente, designer arrojado, ideal 
para assar: bolos, tortas, carnes, aves e 
muito mais, fácil de limpar, garantia: 3 
meses. Dimensôes: (CxLxA): 30 x 20 x 
5,4 cm. R$ 38,74  R$ 193,70  

33 05 Unidade 

Tabuleiro retangular, material em 
alumínio polido, revestimento 
antiaderente, designer arrojado, ideal 
para assar: bolos, tortas, carnes, aves e 
muito mais, fácil de limpar, garantia: 3 
meses. Dimensôes: (CxLxA): 35,5 x 25 
x 5,9 cm. R$ 56,15  R$ 280,75  

34 05 Unidade 

Tabuleiro retangular, material em 
alumínio polido, revestimento 
antiaderente, designer arrojado, ideal 
para assar: bolos, tortas, carnes, aves e 
muito mais, fácil de limpar, garantia: 3 
meses. Dimensôes: (CxLxA): 40 x 28 x 
6,4 cm. R$ 70,47  R$ 352,35  

35 05 Unidade 

Tabuleiro retangular, material em 
alumínio polido, revestimento 
antiaderente, designer arrojado, ideal 
para assar: bolos, tortas, carnes, aves e 
muito mais, fácil de limpar, garantia: 3 
meses. Dimensôes: (CxLxA): 46 x 32 x 
6,9 cm. R$ 88,45  R$ 442,23  

VALOR TOTAL R$36.506,42 
 

3.2 Os valores descritos, tratam-se dos preços estimados que o Município adota para considerar a média. Valores cotados 
acima deles, serão considerados preço excessivo e a proposta será desclassificada nos termos deste Edital. 

3.3 Os valores propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, frete, 
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

3.4 O contrato oriundo deste certame será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser 
prorrogada na forma da lei.  
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3.5 Os produtos no prazo máximo de até prazo de 05 (cinco) dias, a contar da expedição da Ordem de Fornecimento; 
 
4. JULGAMENTO:  Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as especificações contidas no Edital e seus 
anexos, apresente o menor preço por item.  
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 
_________________ 

O Município de Carandaí do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280-000, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Antônio Sebastião de Andrade, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e ___________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº __________, com sede na Rua _____________________, n° ____, bairro ___________, na 
cidade de ________________, representada neste ato por_______________________, estado civil, profissão, inscrito no 
CPF sob o n° ______________, residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante denominado 
simplesmente CONTRATADO, celebram o presente contrato, o qual se regerá pelas disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, pelo Processo Licitatório n° 033/2015, Tomada de Preço n° 002/2015 e, com fundamento jurídico de 
CONTRATO Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de utensílios, em especial, de cozinha para as escolas 
municipais, para o preparo e armazenamento de lanches e merenda escolar em atendimento ao cardápio escolar, 
conforme delineado no Anexo I do Edital do Processo Licitatório nº 033/2015, modalidade Tomada de Preço nº 002/2015. 
 
1.2 – O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 
licitação modalidade Tomada de Preço nº. 002/2015, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual 
independente de transcrições. 
 
CLÁUSULA 2ª – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIG AÇÕES DAS PARTES 
 
2.1 – O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento de entrega parcial, ou seja, de acordo com as 
necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações: 
 
I - da CONTRATADA: 
 
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada; 
b) responder pelos materiais com vícios ou defeitos ocultos; 
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta. 
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste 
contrato; 
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato; 
f) comunicar à Prefeitura Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após 
a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
g) entregar os produtos no prazo máximo de até prazo de 05 (cinco) dias, a contar da expedição da Ordem de 
Fornecimento; 
h) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
II - do CONTRATANTE: 
 
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) fiscalizar a execução deste contrato; e 
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c) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 
 
2.2 - É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
 
CLÁUSULA 3ª – DO RECEBIMENTO 
 
3.1 - O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do disposto no inciso II do art. 73 da Lei 
Federal nº. 8.666/93, que estatui: 
 
3.1.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, pelos 
responsáveis das respectivas Secretarias, sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, 
na forma do disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.1.2 - Definitivamente, após certificado de que os produtos foram entregues de acordo com o solicitado, em perfeitas 
condições, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma 
do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
3.2 - Ainda que o produto seja recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA 4ª – DOS PREÇOS, CONDIÇÕES E REAJUSTES 
 
4.1 – O valor global do presente contrato é de R$ .............................. (....................). 
 
4.2 – O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE conforme os produtos recebidos, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias da entrega, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues, por meio de 
Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura 
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.  
 
4.3 – Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos fazendários, a regularidade 
relativa a Seguridade Social, através da Certidão Negativa de Débito e a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento. 
 
CLÁUSULA 5ª - DA DOTAÇÃO 
 
5.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de dotação orçamentária vigente do Orçamento de 2015. 

CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA  

6.1 - O prazo da contratação será pelo período de 12 (doze) meses, admitindo a sua prorrogação nos termos da legislação 
pertinente. 

6.2 - A prorrogação do prazo do contrato poderá ser admitida nas condições e nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração, limitado a sessenta meses. 

CLÁUSULA 7ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

7.1 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 8ª - DA NOVAÇÃO 
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8.1 - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente contrato, não 
constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços objeto desta 
licitação, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 

CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO 

10.1 - O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93 e pelo contratante, na defesa 
do interesse público, sem que deste ato resulte indenização de qualquer natureza.  

CLAÚSULA 11 - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam 
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA 12 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

12.1 - O regime de execução do presente contrato é indireto. 

CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES 

13.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste contrato, as partes ficarão sujeitas às penalidades 
previstas na Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA 14 - DO FORO 

14.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Carandaí - MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do 
presente Contrato. 

 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

Carandaí, ____________ de ___________________de 2015. 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ 
CONTRATANTE 

 
LICITANTE VENCEDOR 

CONTRATADO 
Testemunhas: 
CPF: 
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ANEXO III  

CREDENCIAMENTO 

 
Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de Identidade nº 
.................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 
______________., na modalidade Tomada de Preço, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 
poderes para pronunciar-se em nome da empresa ........................................, CNPJ nº ............................................, bem como 
formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
 
................, ......... de .................................. de ............. 
 
Assinatura do Dirigente da empresa ou pessoa física. 
(reconhecer firma como pessoa jurídica e física) 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o 
reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do 
estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a 
apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, 
obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 
Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 
 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a 
falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇO 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

1. PROPONENTE 

Empresa: 

CNPJ:                                               

Endereço: 

Cidade:                                                                        UF:             CEP: 

Telefone:                                                                      Fax: 

E-mail:  

Sócio Proprietário: 

CPF:                                                                   RG: 

 
2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto desta Tomada de Preço, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 
Item  Unid Quant. Descrição  Marca  Valor Unit.  V. Total  
     R$ R$ 

VALOR TOTAL R$ 
OBS: seguir a tabela de itens descrita no Anexo I – Termo de Referência.  
 
VALOR DO TOTAL DA PROPOSTA: R$________ (________________________________) 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e completa 
remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não 
sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.) 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das 
propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As contidas na Minuta do Contrato que integra o Anexo II deste edital. 
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as 
características do objeto e exigências constantes no edital. 
___________________ , ______ de ___________ de 2015. 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Proponente 
Nome:  
Nº do RG:  
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 

  
DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 

____________________________________________,CNPJ_____________________________ , sediada 
________________________________________________ , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para 
os fins da Tomada de Preço nº 002/2015, DECLARA expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos neste 
Edital. 

 

_______________________ , ______ de ___________ de 2015. 

 

 

______________________________________________ 

       Assinatura do Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MEN OR 

 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA  
 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 
............................................ 
 
(data) 
............................................................ 
(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 


