EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão nº 03/2021
Processo Licitatório nº 04/2021
Abertura: 26/11/2021– 13h00min
A Câmara Municipal de Itajubá, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 149/2017 de
28 de junho de 2017, e equipe de apoio designada pela Portaria nº 23/2021, torna público a
abertura do Processo Licitatório nº 04/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 03/2021, do
tipo menor preço, objetivando o registro de preços para aquisição de objeto abaixo discriminado,
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se subsidiariamente as
disposições da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1.993 e suas modificações posteriores, Lei
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 4.826 de 05 de setembro de 2013, Decreto
Municipal nº 4747 de 20 de junho de 2013 e legislações correlatas.
DATA: A sessão de processamento do Pregão será iniciada 13h00min do dia 26 de novembro
de 2021.
CREDENCIAMENTO: O credenciamento dos participantes ocorrerá concomitante à declaração
de abertura da sessão. Não será aceito o credenciamento de empresas que porventura não se
fizerem representar até o horário estipulado acima. A Câmara Municipal de Itajubá não tem
qualquer responsabilidade com relação a envelopes enviados via correio que não chegarem até o
horário acima estipulado.
Declarada a abertura da sessão pela pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes,
dando início ao recebimento dos envelopes pelos proponentes credenciados na forma do item
anterior.
LOCAL DA SESSÃO: A Sessão de processamento do presente pregão será realizada no Plenário
da Câmara Municipal de Itajubá, localizado na Praça Amélia Braga, 45 – Itajubá/MG.
É de responsabilidade do PROPONENTE manter-se atualizado quanto a quaisquer alterações e/ou
esclarecimentos sobre o EDITAL, através de consulta permanente ao site da Câmara Municipal
de Itajubá, www.itajuba.cam.mg.gov.br, no setor de licitação/edital.
A participação do PROPONENTE nesta Licitação implica no conhecimento integral dos termos
e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.
I - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente licitação serão
suportados
pela
seguinte
dotação
do
orçamento
vigente:
01.001.001.01.031.0001.2006.33.90.30.00.
II - DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços de MICROEMPRESA – ME/
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP para eventual aquisição de gêneros alimentícios e itens
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de cozinha, visando a atender às necessidades da Câmara Municipal de Itajubá, conforme
especificações e quantidade estimada estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, parte
integrante deste Edital.
2.2. As especificações do objeto e as condições de execução estão descritos no Termo de
Referência e na Minuta da Ata de Registro de Preços, conforme anexos deste Edital.
2.3. A Contratação ocorrerá em conformidade com o Sistema de Registro de Preços-SRP.
2.4. A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Itajubá a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Sistema de Registro Preços a
preferência de contratação em igualdade de condições.
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. A participação nesta licitação é restrita às microempresas – ME e empresas de pequeno
porte - EPP do ramo pertinente ao objeto licitado, atendendo ao determinado pelo artigo 47 da
Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014).
3.2. Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da licitação que preencherem as condições estabelecidas neste edital e de seus Anexos,
vedada a participação de empresas:
a) Declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração (Art. 87, III e IV
da Lei de Licitações 8.666/93), ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo
7º da Lei Federal nº. 10.520/02;
b) Sob processo de concordata, falência, concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
c) Empresa de que participe servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação;
d) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição (Justificativa:
Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às
exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de
empresas em “consórcio” ou “ grupo de empresas” no pregão presencial em tela);
e) Que tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento de produtos
anteriormente mantido com a Câmara Municipal de Itajubá, devidamente comprovado, por razões
ainda persistentes.
f) Empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.
3.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que,
pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
3.4. A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
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IV – DA ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1. A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega deverá ser realizada no
setor de protocolo da Câmara Municipal, até as 13h00min do dia 26/11/2021, deverão ser
apresentados separadamente, em 02 (dois) envelopes não transparentes, fechados, indevassáveis
e rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021
4.2. A Câmara Municipal de Itajubá não se responsabilizará por envelopes de “Proposta de
Preços” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Setor de Protocolo ou
enviados pelo correio.
V – CREDENCIAMENTO
5.1 - Na sessão pública, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento,
junto à Pregoeira, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame
e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade
ou outro documento equivalente.
5.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) em se tratando de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, na qual estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma
reconhecida em cartório, 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 acompanhados, no caso de procuração particular, do correspondente documento,
dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
5.2. A não apresentação, incorreção no documento de credenciamento (modelo do anexo II) ou
apresentação de documentação fora das exigências do edital não inabilitará a licitante, mas
impedirá o representante portador dos envelopes de se manifestar e/ou responder pela mesma,
durante a sessão do Pregão, ficando o mesmo impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso,
ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita.
5.3. Será admitido a participação de apenas um representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles só poderá representar uma empresa licitante.
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5.4. O documento de credenciamento poderá seguir o modelo do Anexo II (Procuração para o
Credenciamento).
5.5. Os licitantes deverão manifestar que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação deverá ser apresentada
conforme modelo do Anexo III.
5.6. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP), além da declaração
constante do Anexo III, deverão apresentar declaração de microempresa ou empresa de
pequeno porte, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO IV, deste
edital.
5.7. Os documentos de credenciamento, declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação (modelo Anexo III) e declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte (modelo Anexo IV) de que tratam os itens 5.4, 5.5 e 5.6, DEVERÃO VIR FORA DOS
ENVELOPES de proposta e documentação.
5.8. Decorrido o horário previsto no preâmbulo deste Edital para a abertura do procedimento
licitatório não mais serão aceitos novos participantes no certame.
VI – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 01
6.1. A proposta de preço deverá ser feita em papel timbrado da empresa, em uma única via
digitada, sem rasuras, contendo os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual (se houver);
b) número do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações deste Edital;
d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. Toda proposta entregue será
considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação,
salvo se dela constar prazo superior, quando então prevalecerá este último.
e) Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos,
encargos sociais, e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução dos serviços;
f) Declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação, especificações técnicas
e demais condições exigidas para participar do Pregão Presencial;
g) O preço unitário e total ofertado, que é fixo e irreajustável, deverá ser expresso em reais e
apresentado numericamente e por extenso com precisão de duas casas decimais. Caso haja
divergência entre os algarismos e o valor por extenso prevalecerá o valor por extenso;
h) nome, identidade, CPF, profissão e endereço do representante legal da empresa que assinará o
Contrato, na hipótese de vencedora do certame;
i) prazo para entrega após emissão da Ordem de Fornecimento, o qual será de até 03 (três) dias.
6.2. A proposta poderá ser formalizada também conforme ANEXO V – MODELO PARA
PREENCHIMENTO DA PROPOSTA, devendo ser atendidas todas as exigências constantes
do presente instrumento convocatório, com todas as informações exigidas conforme itens de a à
i.
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6.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custo, como
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
6.3.1. Quaisquer tributos de qualquer natureza, custos e despesas diretas ou indiretas, entre outras
despesas, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.
6.3.2. O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto licitado na Câmara
Municipal de Itajubá, à Praça Amélia Braga, 45 – Centro – Itajubá – Minas Gerais, incluídos os
valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e
trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.
6.3.3. Os preços propostos e os lances oferecidos são de exclusiva responsabilidade da licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão, ou
qualquer outro pretexto.
6.3.4. A CÂMARA MUNICIPAL NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER
ACRÉSCIMOS REFERENTES A TRIBUTOS OU OUTROS JÁ INCLUSOS NA
PROPOSTA.
6.4. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza, ou mesmo durante a sessão
de julgamento do procedimento.
6.5. O preço máximo a ser aceito pela Câmara Municipal de Itajubá está expresso no Anexo I –
Termo de Referência.
6.6. A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a especificação
da proposta, ou que apresentar preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, ou aquelas que
ofertarem alternativas serão desclassificadas.
6.7. Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
características técnicas, prazos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que
importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas
falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Pregoeira.
6.8. O licitante classificado, provisoriamente, em primeiro lugar deverá adequar sua proposta ao
seu lance ou negociação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da realização
do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente previstas, bem como
na sua desclassificação. A adequação da proposta deverá atender a todos os requisitos
estabelecidos neste instrumento convocatório.
VII – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02
7.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados,
sob pena de inabilitação, os quais dizem respeito a:
7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 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.
7.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos municipais;
f) Prova de regularidade perante a Justiça Trabalhista mediante apresentação de certidão negativa
de débitos trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº
1470/2011;
g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.
7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão pública
desse PREGÃO se outro prazo não constar do documento conforme inciso II do art.31 da Lei
8666/93. Caso a licitante queira realizar a entrega pela filial, deverá apresentar tal certidão da
matriz e da filial.
7.2. Juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO citados acima, serão apresentados,
também, para fins de habilitação, as seguintes declarações:
a) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o
Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal,
conforme modelo do Anexo VI;
b) Declaração de que a empresa 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
modelo do Anexo VII.
7.3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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7.3.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões ou qualquer outro documento
que possua prazo de validade, e deva ser apresentado para habilitação/proposta/documentos para
assinatura do contrato, a Administração aceitará como válidos os expedidos até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
7.3.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
7.3.3. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do
licitante.
7.3.4. É facultado à Pregoeira ou a Equipe de apoio efetuar diligência, sob a forma de consulta
direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos
obtidos por este meio eletrônico.
7.3.5. Os documentos necessários para o credenciamento do participante, a apresentação da
proposta, os documentos de habilitação e os necessários para a assinatura do contrato deverão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou
cópia acompanhada do original para autenticação pela Equipe de Apoio, exceto documentos cuja
conferência/emissão se dê por meio de internet.
7.3.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil – Língua
Portuguesa – e estar, preferencialmente, numerados e na ordem prevista no edital, para facilitar e
agilizar os procedimentos.
7.3.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, e suas
alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.
VIII – DO REGISTRO DE PREÇOS:
8.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da
Administração Pública.
8.2. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as
condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações
técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento
convocatório e nas respectivas propostas aduzidas (ANEXO VIII).
8.3. O presente Registro de Preços terá validade de 12 meses, a partir da data de sua assinatura.
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8.4. Homologado o resultado da licitação a Câmara Municipal de Itajubá, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para
assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da convocação, a qual se constitui em compromisso formal de
fornecimento/prestação nas condições estabelecidas observados os requisitos de publicidade e
economicidade.
8.5. A contratação junto ao fornecedor registrado será formalizada por intermédio de instrumento
contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei 8.666.
8.6. A Ata de Registro de Preços – ARP poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas na alínea ‘d’, inciso II do art. 65, da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.
8.7. Os preços registrados por força deste procedimento licitatório terão validade de 12 (doze)
meses, contados da data da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços - ARP, não podendo
ser prorrogada.
IX - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase
de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão
apresentados os documentos indicados na Cláusula V (Credenciamento). Se a sessão pública
estender-se até o horário de encerramento do expediente da Câmara Municipal de Itajubá, poderá
a mesma ser declarada suspensa pela pregoeira, determinando-se a sua continuidade no dia útil
imediatamente seguinte (se houver disponibilidade de local e horário), no horário a ser
determinado pela pregoeira.
9.2. Encerrada a fase de credenciamento, a Pregoeira realizará a conferência dos envelopes nº. 1
e nº. 2, os quais deverão estar devidamente protocolados. O julgamento da licitação será dividido
em duas etapas – Classificação das propostas e Habilitação – e obedecerá, quanto à classificação
das propostas, ao critério do menor preço por item do objeto deste Edital e o seguinte:
a) a etapa de classificação das propostas, que compreenderá a ordenação das propostas de todas
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, classificação final
das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor;
b) durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares. Quando convocado pelo
Pregoeiro, o licitante que desejar efetuar ligações ou estiver ausente da sala de licitações por
qualquer o motivo, perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item;
c) a etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no
envelope nº 02 da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das
exigências constantes do presente Edital.
9.3. ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
9.3.1. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) que não atendam às exigências fixadas neste Edital;
b) com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48 da lei 8.666/93;
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c) que contiverem objeto diverso daquele constante neste Edital;
d) com valor superior ao estimado pela Administração.
9.3.2. O valor estimado para o objeto deste certame, conforme média apurada pela Câmara
Municipal, consta no Anexo I. Serão desclassificadas as propostas com valor superior a este limite.
9.3.3. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Pregoeira dará por encerrado o
certame, lavrando-se ata a respeito.
9.3.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No caso de
empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;
c) A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. O licitante
sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais
empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
9.3.5. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
9.3.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades legais cabíveis.
9.3.7. A Pregoeira negociará com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço
e o melhor atendimento ao interesse público.
9.3.8. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito. Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital
9.3.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério da
Pregoeira, será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste
Edital.
9.3.10. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
9.3.11. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão;
9.4. ETAPA DE HABILITAÇÃO:
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9.4.1. Efetuados os procedimentos previstos na Etapa de Classificação de Propostas, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do envelope
referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
9.4.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital, serão inabilitadas.
9.4.3. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor.
9.4.4. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de
habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo
negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua
aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
9.4.5. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira e Equipe de apoio.
9.4.6. A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas, da documentação e declarações apresentadas, devendo os
licitantes atender às solicitações no prazo por ela estipulado, contado do recebimento da
convocação.
9.4.7. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada
vencedora, com posterior encaminhamento dos autos ao Presidente da Câmara para homologação
do certame e decisão quanto à contratação.
X – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
10.1. Com antecedência superior a dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
deste Pregão.
10.2. As impugnações e recursos devem ser protocolados no Setor de Protocolo da Câmara
Municipal de Itajubá ou, em casos excepcionais, desde que comunicado à Pregoeira ou Equipe de
Apoio, encaminhadas via e-mail, dirigidas aos subscritores deste Edital;
10.2.1. Em caso de envio por e-mail, a Pregoeira e Equipe de Apoio poderão solicitar o posterior
encaminhamento do documento original quando entenderem conveniente.
10.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
10.4. Declarada a proposta vencedora, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata
e motivadamente a sua intenção, que será registrada, na ata respectiva, abrindo-se então o prazo
de 03 (três) dias para apresentação de razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo
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intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará:
a) a decadência do direito de recurso;
b) a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira a licitante vencedora; e
c) o encaminhamento do processo a autoridade competente, para a homologação.
10.6. Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente fundamentado, prestando as informações que entender conveniente à
autoridade competente.
10.7. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias.
10.8. A não apresentação de razões ou de contrarrazões de recurso não impedirá o seu regular
processamento e julgamento.
10.9. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará apenas a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.10. Não serão conhecidas as impugnações e ou recursos interpostos após o respectivo prazo
legal e ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.
10.11. A Câmara Municipal de Itajubá não se responsabilizará por razões e contrarrazões de
recursos e ou impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais
diversos da Câmara Municipal de Itajubá, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.
10.12. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a pregoeira
adjudicará o objeto da licitação o qual será submetido a devida homologação pelo Presidente da
Câmara Municipal de Itajubá.
10.13. Declarada(s) vencedora(s) e em decorrência do seu(s) novo(s) preço(s), a(s) licitante(s)
vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a adequar o novo preço aos preços unitários de cada item,
apresentando no prazo de 03 (três) dias úteis, uma nova proposta escrita com o novo valor total
distribuídos nos preços unitários, mantendo as mesmas condições exigidas no Edital, sob pena de
desclassificação da proposta e, submeterem-se as sanções previstas no art. 7º, da Lei 10.520, de
17/07/2002.
XI - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
11.1. Homologado o processo licitatório, a(s) licitante(s) vencedora(s) será (ao) convocada(s) para
assinar a Ata de Registro de Preços, devendo fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data do recebimento da convocação, salvo motivo justificado e devidamente aceito pela Câmara
Municipal, podendo solicitar a prorrogação do prazo, uma única vez, e por igual período,
conforme estatui o parágrafo primeiro do art. 64 da Lei n° 8.666/93, em sua atual redação, sob
pena de sujeitar-se às sanções legais previstas neste edital.
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11.2. A Ata de Registro de Preços resultante desta licitação terá validade de 12 (doze) meses, a
partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
11.3. Na assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
11.4. No ato da assinatura será informado, também, o preço unitário que constará da Ata, para que
o fornecedor tome ciência do compromisso assumido.
11.5. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas de preços, do presente
certame licitatório, sem que haja convocação para assinatura da ARP, fica(m) a(s) licitante(s)
liberada(s) dos compromissos assumidos.
11.6. Para fins de pagamento da nota fiscal/fatura, a licitante vencedora deverá manter as mesmas
condições de habilitação, inclusive apresentando as certidões de regularidade para com a
seguridade social (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e das Fazendas
Federal, Estadual e Municipal;
11.7. Publicada a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento/prestação
nas condições estabelecidas
11.8. O Edital, a proposta da licitante e a Ata de Registro de Preços, passam a integrar o contrato,
ordem de compra ou instrumento equivalente para todos os efeitos legais.
11.9. A empresa detentora da ata de registro de preços objeto desta licitação obriga-se a, no prazo
de 03 (três) dias úteis, responder a Câmara Municipal se atende ou não ao pedido, quando ocorrer.
XII - DAS CONTRATAÇÕES:
12.1. As empresas vencedoras incluídas na Ata de Registro de Preços, quando solicitadas, estarão
obrigadas a fornecer os produtos objeto do presente certame.
12.2. A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal a firmar contratações.
12.3. Para instrução do processo e formalização da ata de registro de preços ou instrumento
equivalente, as empresas vencedoras deverão encaminhar no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados a partir da data da convocação, certidões de regularidade para com a Previdência e o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (INSS e FGTS), certidões negativas de débito com as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede do beneficiário do registro, sob pena da
contratação não se concretizar.
12.4. Nenhuma contratação será formalizada sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos decorrentes, no exercício financeiro em que tenha
sido celebrada.
12.5. Quem, convocado dentro do prazo da ata de registro de preços, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução
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de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme determina o Art. 7º,
da Lei 10.520, de 17/07/2002.
12.6. É facultado à Câmara Municipal, quando a convocada não assinar o termo de contrato, não
retirar ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, convidar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições
propostas de cada classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o ato
convocatório, ou revogar a licitação.
XIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições
da ARP;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente ou não assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de
Preços;
d) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
e) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
f) Em razões de interesse público, devidamente justificado.
II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito,
comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços,
tendo em vista fato superveniente devidamente comprovado, aceito pela Câmara Municipal, que
venha a comprometer a perfeita execução contratual.
13.2. O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser
formalizado por despacho fundamentado do Senhor Presidente da Câmara Municipal.
XIV - DA REVISÃO DE PREÇOS
14.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, podendo sofrer
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação e
naquilo que for aplicável ao objeto do contrato.
14.2. Havendo a hipótese prevista no subitem anterior, devidamente comprovado, o preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato
novo que eleve o seu custo, cabendo à Câmara Municipal promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores para negociar o novo valor compatível ao mercado.
14.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do Inciso II do art. 65
da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatório.
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14.4. Comprovada a redução de preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro
e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Câmara Municipal, o proponente registrado será
convocado para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

XV – DA FORMA DE PAGAMENTO
15.1. Constam da Minuta da Ata de Registro de Preços que compõe o ANEXO VIII, as condições
e forma de pagamento, as condições de recebimento do(s) item(ns) registrado(s), as sanções para
o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, que faz parte integrante deste edital.
XVI – DAS SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO
16.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do Município de
Itajubá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, à pessoa jurídica, que:
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
b) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, se recusar a assinar a Ata de Registro
de Preços;
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
d) não mantiver a proposta, lance ou oferta;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato.
16.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas neste edital, garantindo sempre o exercício de prévia e ampla defesa.
16.3. No caso de recusa à assinatura do contrato a ser lavrado, ficará caracterizado o
descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 10% (dez
por cento) calculada sobre o seu valor global.
16.3.1 O atraso no início da prestação de serviço contratado, objeto do contrato, implicará no
descumprimento parcial da obrigação assumida e sujeitará a Contratada a uma multa diária de
0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), calculada sobre o valor contratado.
XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos Licitantes presentes.
17.1.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
17.2. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes que desejarem.
17.3. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pela Pregoeira.
17.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só iniciam ou vencem prazos em dia de expediente normal da
Câmara Municipal de Itajubá, exceto quando for explicitamente disposto o contrário.
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17.5. A Câmara Municipal de Itajubá poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocação
17.6. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores
municipais, inclusive pela Pregoeira e membros da Comissão de Licitação, não serão considerados
nem aceitos para efeito de embasamento de reclamações, impugnações ou reivindicações por parte
dos licitantes, devendo os mesmos serem devidamente formalizados.
17.7. Quaisquer esclarecimentos poderão ser solicitados a Pregoeira, pelo e-mail
legis4@itajuba.cam.mg.gov.br ou através do telefone 35 – 36296400, de segunda a sexta feira, das
12h às 18h.
17.8. Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de referência;
Anexo II – Procuração para o Credenciamento;
Anexo III – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo IV – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
Anexo V – Modelo de Proposta
Anexo VI – Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador
Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Itajubá, 04 de novembro de 2021.

Deborah Lemes do Vale Ferreira
Pregoeira

Luiz Gonzaga Costa
Equipe de Apoio

Tiago José de Sales Cortez
Equipe de Apoio
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ANEXO 1
Pregão Nº 03/2021
Processo Licitatório Nº 04/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
I - Objeto:
A presente licitação tem por objeto o registro de preços de MICROEMPRESA – ME/ EMPRESA
DE PEQUENO PORTE – EPP para eventual aquisição de gêneros alimentícios e itens de cozinha,
visando a atender às necessidades da Câmara Municipal de Itajubá, conforme especificações e
quantidades estabelecidas neste anexo.
II – Justificativa:
Os materiais relacionados no objeto deste Termo de Referência serão utilizados no fornecimento
de lanche e café para os servidores, parlamentares e visitantes da Câmara Municipal de Itajubá.
III – Preço Máximo e Descrição dos Materiais:

LOTE

01
02
03
04

05

06

07

16

VALOR
MÉDIO
ITENS
QUANTIDADE UNITÁRIO
(PREÇO
MÁXIMO)
Adoçante sacarina sódica e ciclamato de sódio 100
R$
68 unidades
ml
10,88
R$
Água mineral garrafão 20 litros
250 galões
10,75
R$
Achocolatado em pó embalagem com 2 kg
80 caixas
29,88
Açúcar cristal pacote c/5 kg – De origem vegetal,
constituído por sacarose de cana-de-açúcar, com
200 pacotes
R$
grãos uniformes e transparentes.
16,77
Biscoitos doces pacote c/400 gramas sabores
diversos: Ingredientes farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
amido, leite em pó integral, soro de leite, sal
refinado, fermentos químicos bicarbonato de
400 pacotes
amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido
de sódio, emulsificante lecitina de soja,
melhoradores de farinha protease e metabissulfito
R$
de sódio e aromatizantes.
6,40
Biscoitos salgados pacote c/400 gramas sabores
diversos: Ingredientes farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido
de milho, extrato de malte, soro de leite em pó, sal
400 pacotes
refinado, açúcar, aromatizante, fermento químico
bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de
R$
soja e melhorador de farinha protease.
8,62
Biscoitos rosquinha doce pacote c/500 gramas
sabores diversos: Ingredientes farinha de trigo
400 pacotes
R$
enriquecida com ferro e ácido fólico, amido,
8,28

VALOR TOTAL

R$
739,84
R$
2.686,67
R$
2.390,13
R$
3.353,00

R$
2.559,00

R$
3.447,00
R$
3.312,00

08

09

10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

açúcar, gordura vegetal, leite em pó, sal refinado,
emulsificante lecitina de soja, fermentos químicos
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio,
acidulante ácido cítrico e aromatizante.
Biscoitos salgadinhos pacote c/500 gramas
sabores diversos: Ingredientes farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado,
extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato
de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante
lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido
cítrico e melhorador de farinha protease.
Copo descartável PP 200 ml pacote c/100
unidades – Copo em polipropileno normatizado
pela ABNT conforme NBR 14865.
Copo descartável PP 50 ml pacote c/100 unidades
– Copo em polipropileno normatizado pela ABNT
conforme NBR 14865.
Café em pó tradicional torrado e moído embalado
a vácuo pacote c/500 gramas.
Leite integral UHT caixa de 1 litro longa vida
com tampa.
Manteiga com sal 200 gramas – Ingredientes:
creme de leite pasteurizado e cloreto de sódio
Margarina 250 gramas
Papel Toalha para cozinha de folha simples pacote
com 02 rolos – ideal para absorção de óleo de
frituras, líquidos e para pequenos serviços do diaa-dia.
Pão Francês kg – Bem acondicionado, assado ao
ponto, sem amasso.
Pão doce liso Kg – Bem acondicionado, assado ao
ponto, sem amasso.
Pão de batata kg – Bem acondicionado, assado ao
ponto, sem amasso.
Presunto 100% pernil cozido sem capa de gordura
fatiado kg.
Queijo mussarela fatiado kg – De primeira linha.
Suco pronto 01 litro em embalagem longa vida
sabores diversos.
Bolinho recheado, sabores variados, com massa de
baunilha ou chocolate, de 38 a 60 gramas por
unidade, embalados individualmente.
Refrigerante, tipo caçulinha, em garrafa tipo Pet
de 237 ml.
Pão Francês Integral

400 pacotes
R$
7,75

R$
3.099,00

700 pacotes

R$
6,74

R$
4.718,00

200 pacotes

R$
3,02
R$
11,84
R$
4,10
R$
9,78
R$
4,79

R$
603,00
R$
8.288,00
R$
6.974,25
R$
4.888,75
R$
1.198,13

R$
4,82
R$
9,03
R$
16,72
R$
20,29
R$
26,22
R$
42,61
R$
7,19

R$
2.889,00
R$
10.839,00
R$
15.045,75
R$
5.073,13
R$
1.572,90
R$
3.409,07
R$
2.874,00

R$
1,67
R$
1,11
R$ 13,93
TOTAL

R$
6.660,00
R$
4.450,00
R$ 16.716
R$ 117.785,61

700 pacotes
1700 unidades
500 unidades
250 unidades

600 pacotes

1200 quilos
900 quilos
250 quilos
60 quilos
80 quilos
400 unidades
4000 unidades
4000 unidades
1200 quilos

IV – Prazo:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar de sua
assinatura.
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V– Dotação Orçamentária:
Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente licitação serão
suportados
pela
seguinte
dotação
do
orçamento
vigente:
01.001.001.01.031.0001.2006.33.90.30.00.
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ANEXO II
Pregão Nº 03/2021
Processo Licitatório Nº 04/2021

PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO

À
Câmara Municipal de Itajubá
PREGÃO (presencial) Nº _______/______
______________________, inscrita(o) no CNPJ nº ________________________________, por
intermédio de seu representante legal, Sr.(a) ___________________________, portador(a) da
Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº _______________________, N O M
E I A
E
C O N S T I T U I
seu bastante procurador(a)
o(a) Sr(a).
__________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº
____________________ e do CPF nº ____________, a quem confere amplos poderes para
representá-la perante a Câmara Municipal de Itajubá, para tomar qualquer decisão durante todas
as fases da licitação acima identificada, inclusive apresentar propostas e declaração de
atendimento dos requisitos de habilitação em nome da outorgante, formular verbalmente novas
propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da intenção de interpor
recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da Sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo(a) Pregoeiro(a), enfim, praticar todos os demais atos necessários e pertinentes ao
certame em nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e demais compromissos relativos à
licitação mencionada.
Por ser verdade, firmamos o presente, para que produza os efeitos legais.

_______________________, ____ de ___________ de ___________.
(local e data)
__________________________________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

Obs: para que esta procuração tenha validade, necessária a apresentação para conferência dos
documentos do Outorgado, assim como cópia do Contrato Social da Outorgante, para
identificação de seu representante legal que a subscreve. Após a conferência esses documentos
serão devolvidos aos interessados.
A PROCURAÇÃO PARTICULAR DEVE TER FIRMA RECONHECIDA.
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ANEXO III
Pregão Nº 03/2021
Processo Licitatório Nº 04/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Câmara Municipal de Itajubá
PREGÃO (presencial) Nº _______/______

__________________________, inscrito no CNPJ nº _________, por intermédio de seu
representante legal, Sr.(a) ________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ___________________________ e do CPF nº _____________________, D E C L
A R A, para efeito do cumprimento ao inciso VII do artigo 4º da Lei Federal 10.520, de 2.002,
que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão nº _______,
realizado pela Câmara Municipal de Itajubá.

_______________________, ____ de ___________ de ___________.
(local e data)

__________________________________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel timbrado da licitante
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ANEXO IV
Pregão Nº 03/2021
Processo Licitatório Nº 04/2021

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE –
EPP

À
Câmara Municipal de Itajubá
PREGÃO (presencial) Nº _______/______

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções previstas neste ato convocatório, que a
empresa ______________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº
______________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os benefícios previstos
no procedimento licitatório do Pregão nº _______, realizado pela Câmara Municipal de Itajubá.

_______________________, ____ de ___________ de _______.
(local e data)

__________________________________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel timbrado da licitante
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ANEXO V
Pregão Nº 03/2021
Processo Licitatório Nº 04/2021
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Pregão (presencial) Nº _______/______
Objeto: _____________________________________________________________________
Nome do Licitante: ___________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________
Telefone/Fax/Email: __________________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________________
Dados do Representante para Assinatura do Contrato:
Nome: ______________________________________________________________________
Identidade: ___________________________________________________________________
CPF: ________________________________________________________________________
Profissão: ____________________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________________

Preços:
LOTE
01
02
03
04

05

06
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ITENS
Adoçante sacarina sódica e ciclamato de sódio 100
ml
Água mineral garrafão 20 litros
Achocolatado em pó embalagem com 2 kg
Açúcar cristal pacote c/5 kg – De origem vegetal,
constituído por sacarose de cana-de-açúcar, com
grãos uniformes e transparentes.
Biscoitos doces pacote c/400 gramas sabores
diversos: Ingredientes farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
amido, leite em pó integral, soro de leite, sal
refinado, fermentos químicos bicarbonato de
amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido
de sódio, emulsificante lecitina de soja,
melhoradores de farinha protease e metabissulfito
de sódio e aromatizantes.
Biscoitos salgados pacote c/400 gramas sabores
diversos: Ingredientes farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido
de milho, extrato de malte, soro de leite em pó, sal
refinado, açúcar, aromatizante, fermento químico

QUANTIDADE
68 unidades
250 galões
80 caixas
200 pacotes

400 pacotes

400 pacotes

VALOR
VALOR TOTAL
UNITÁRIO

07

08

09

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de
soja e melhorador de farinha protease.
Biscoitos rosquinha doce pacote c/500 gramas
sabores diversos: Ingredientes farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, amido,
açúcar, gordura vegetal, leite em pó, sal refinado,
emulsificante lecitina de soja, fermentos químicos
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio,
acidulante ácido cítrico e aromatizante.
Biscoitos salgadinhos pacote c/500 gramas
sabores diversos: Ingredientes farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado,
extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato
de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante
lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido
cítrico e melhorador de farinha protease.
Copo descartável PP 200 ml pacote c/100
unidades – Copo em polipropileno normatizado
pela ABNT conforme NBR 14865.
Copo descartável PP 50 ml pacote c/100 unidades
– Copo em polipropileno normatizado pela ABNT
conforme NBR 14865.
Café em pó tradicional torrado e moído embalado
a vácuo pacote c/500 gramas.
Leite integral UHT caixa de 1 litro longa vida
com tampa.
Manteiga com sal 200 gramas – Ingredientes:
creme de leite pasteurizado e cloreto de sódio
Margarina 250 gramas
Papel Toalha para cozinha de folha simples pacote
com 02 rolos – ideal para absorção de óleo de
frituras, líquidos e para pequenos serviços do diaa-dia.
Pão Francês kg – Bem acondicionado, assado ao
ponto, sem amasso.
Pão doce liso Kg – Bem acondicionado, assado ao
ponto, sem amasso.
Pão de batata kg – Bem acondicionado, assado ao
ponto, sem amasso.
Presunto 100% pernil cozido sem capa de gordura
fatiado kg.
Queijo mussarela fatiado kg – De primeira linha.
Suco pronto 01 litro em embalagem longa vida
sabores diversos.
Bolinho recheado, sabores variados, com massa de
baunilha ou chocolate, de 38 a 60 gramas por
unidade, embalados individualmente.
Refrigerante, tipo caçulinha, em garrafa tipo Pet
de 237 ml.
Pão francês integral

400 pacotes

400 pacotes

700 pacotes

200 pacotes
700 pacotes
1700 unidades
500 unidades
250 unidades
600 pacotes

1200 quilos
900 quilos
250 quilos
60 quilos
80 quilos
400 unidades
4000 unidades
4000 unidades
1200 quilos

Declaramos que a entrega será realizada até 03 (três) dias úteis após a emissão da Ordem de
Fornecimento.
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Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos,
encargos sociais, quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a presente aquisição.
Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa atende plenamente todos os requisitos de
habilitação, especificações técnicas e demais condições exigidas para participar do Pregão
Presencial.
Itajubá, ____de ____________de ______.
__________________________________
Assinatura e Nome do Licitante – RG/CPF

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel timbrado da licitante
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ANEXO VI
Pregão Nº 03/2021
Processo Licitatório Nº 04/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

À
Câmara Municipal de Itajubá
PREGÃO (presencial) Nº _______/______

____________________________________ (nome completo), representante legal da empresa
____________________ (nome da pessoa jurídica), CNPJ Nº _________, sediada (endereço
completo) __________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.
__________, ___ de __________ de _____.

__________________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel timbrado da licitante
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ANEXO VII
Pregão Nº 03/2021
Processo Licitatório Nº 04/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

À
Câmara Municipal de Itajubá
PREGÃO (presencial) Nº _______/______

____________________________________ (nome completo), representante legal da empresa
____________________ (nome da pessoa jurídica), CNPJ Nº _________, sediada (endereço
completo) _______________________, declara, sob as penas da lei, que na mesma não há
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.
__________, ___ de __________ de ____

__________________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

OBS: Este documento deverá ser redigido preferencialmente em papel timbrado da licitante
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ANEXO VIII
Pregão Nº 03/2021
Processo Licitatório Nº 04/2021
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº ______
Aos [data da assinatura], a Câmara Municipal de Itajubá, com sede na Praça Amélia Braga, 45,
Centro, Itajubá – MG, inscrita no CNPJ sob o nº [número do CPF], neste ato representado por seu
Presidente, [nome], portador(a) da Cédula de Identidade nº [número do RG] e CPF nº [número do
CPF]; Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de
Preços nº [número e ano]; resolve registrar os preços para a eventual aquisição de gêneros
alimentícios e itens de cozinha, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a
fazer parte integrante desta, tendo sido, o referido preço, oferecido pela empresa [nome da licitante
vencedora], inscrita no CNPJ sob o nº [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP
nº. [número do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [designado
em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de Identidade nº
[número do RG] e CPF nº [número do CPF], cuja proposta foi classificada em [posição da
proposta] lugar no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços de MICROEMPRESA – ME/
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP para eventual aquisição de gêneros alimentícios e itens
de cozinha, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Itajubá, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (que constitui parte integrante
da presente Ata de Registro de Preços, como se nela transcrito estivesse).
1.2 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Itajubá a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de contratação
em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
2.1 Os preços unitários registrados na presente Ata de Registro de Preços são os seguintes: [tabela
completa com descrição dos itens e valores unitários e totais].
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após a entrega do objeto deste pregão e
emissão da competente nota fiscal, desde que atendidos os requisitos especificados no Anexo I.
3.2 O recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas no
Termo de Referência.
3.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
3.4 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preços.
3.5 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
3.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA
CONTRATANTE
4.1 A CONTRATADA obriga-se a:
a) Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, em até 03 (três) dias úteis e local indicado
pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, tipo e
procedência;
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
c) A critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas
expensas, no mesmo prazo previsto para a entrega, o produto com avarias ou defeitos;
4.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente
termo de referência;
4.3 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira clara, concisa
e lógica, bem como atendendo de imediato às reclamações;
4.4 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação.
4.5 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de Ata de Registro de Preço;
4.6 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
4.7 Manter seu endereço de e-mail e fac-símile (se houver) atualizado e apto a receber mensagens
da Contratante, caso não seja informado e-mail específico, o endereço utilizado para envio de
notificações e outros documentos serão os presentes nos autos que originaram a presente Ata de
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Registro de Preço, notadamente eventual e-mail utilizado para orçamento na fase de instrução do
procedimento, expresso na proposta ou outros documentos apresentados pela Contratante durante
a licitação.
4.8 A Contratante obriga-se a:
a) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a qualidade e conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivos;
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado através de Portaria;
c) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
CLÁUSULA QUINTA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
5.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o Fornecedor com
Preço Registrado que, no decorrer da contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preço (ensejar
o retardamento da execução do objeto da Ata de Registro de Preços, não mantiver a proposta ou
falhar na execução dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços);
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.2 O Fornecedor com Preço Registrado que cometer qualquer das infrações discriminadas acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa: Moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da Nota
de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na Nota de empenho, até o limite de 7
(sete) dias úteis; Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no caso de
inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão da Ata de Registro de Preços,
podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não
supere valor equivalente ao total da Ata de Registro de Preços.
c) Declaração de impedimento de licitar e contratar com as administrações diretas ou indiretas do
Município de Itajubá pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
5.3 O atingimento do limite de 07 (sete) dias úteis previstos para o caso de aplicação da multa
moratória implica inadimplemento total da respectiva contratação decorrente da presente Ata de
Registro de Preços – fato diante do qual cabe rescisão contratual (conforme haja enquadramento
no art. 78, Lei 8.666/93 ou na Cláusula Nona da presente Ata de Registro de Preços).
5.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
5.5A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
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5.6 A multa será cobrada administrativamente deduzindo-se do valor da Fatura Mensal, e não
sendo suficiente, o valor poderá ser inscrito como Dívida Ativa e cobrado judicialmente.
5.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado e instruído pelo Gestor do Contrato e
julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Itajubá.
5.8 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital, o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
5.9 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a respeito.
5.10 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à
empresa e publicação nos meios de comunicação cabíveis, constando o fundamento legal da
punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.
5.11 O prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da notificação
para recolhimento do valor.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA– DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
7.1 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1º do referido artigo.
7.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
7.3 Se o fornecedor não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
7.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder
cumprir o compromisso, a Câmara Municipal de Itajubá poderá:
a) Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de prestação de serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
7.5 Não havendo êxito nas negociações, revogar-se-á a Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
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8.1 O Fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
a) Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
c) Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
8.2 O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito
ou de força maior.
CLÁUSULA NONA – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS
9.1 Constituem documentos anexos a esta Ata de Registro de Preços o Edital, o Termo de
Referência, a proposta e quaisquer informações prestadas por escrito pelo Fornecedor com preço
registrado.
9.2 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, Lei nº
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei
nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DEZ – DA PUBLICAÇÃO
10.1 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços
nos meios cabíveis.
CLÁUSULA ONZE – DO FORO
11.1 O foro para dirimir questões relativas à presente Ata de Registro de Preços será o de Itajubá,
com exclusão de qualquer outro. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após
lido e achado conforme, as partes a seguir firmam a presente Ata de Registro de Preços em 03
(três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Itajubá, _________ de ____________ de ______.

_____________________________
Câmara Municipal de Itajubá
xxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE

_____________________________
Visto Diretor Jurídico
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_____________________________
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
CONTRATADA

