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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: n° 124/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 481/2014 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 
 
 

AO RETIRAR ESTE EDITAL, FAVOR PREENCHER O RECIBO DE 
RETIRADA DE EDITAL E ENVIÁ-LO PARA O E-MAIL INFORMADO 
NO PROPRIO RECIBO, SÓ ASSIM PODEREMOS ENVIAR 
INFORMAÇOES DE INTERESSE DO LICITANTE. 
 
 

O recibo esta disponível em: 

Opção: TRANSPARENCIA  

  
 
Arquivo: RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE PREGÃO 
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        EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: n° 124/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 481/2014 
 
 

PREÂMBULO - A Prefeitura Municipal de Nova Lima leva ao 
conhecimento dos interessados que no dia 04/11/2014, às 14:30 
horas, no setor de Pregão  da Prefeitura Municipal de Nova Lima, 
situado à Rua Bias Fortes – nº 62 – 3º andar, Centro, Nova Lima -MG, 
realizará a licitação na modalidade pregão, tipo presencial, destinada a 
aquisição de iogurtes para complementação da merenda escolar da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Nova Lima. 

 
 
O Município de Nova Lima, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
administrativa na Praça Bernardino de Lima, 80, Nova Lima, inscrito no CNPJ sob o 
nº 22.934.889/0001-17, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
CÁSSIO MAGNANI JÚNIOR, portador da CI M 860799 SSP/MG e CPF 
276.071.866-20, doravante denominado contratante, delega competência à 
Pregoeira LORENA CRISTINA SANTOS MAGALHAES conforme Portaria 1.407, 
de 12 de Setembro de 2014, tendo como equipe de apoio OS SERVIDORES: 
JÚLIO CÉSAR AMORIM e ERICA ALVES PEREIRA, designados pela Portaria 
1.407, de 12 de Setembro de 2014, torna público que se acha aberta, nesta 
unidade, licitação na modalidade Pregão Presencial  nº 124/2014, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM - Processo administrativo nº 481/2014, que será regida pela Lei 
federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto 
Municipal nº 2.471/2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.   
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
anexos, que dele fazem parte integrante.  
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 
no Setor  Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Lima, situado à Rua Bias 
Fortes – nº 62 – 3º andar, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.   
 
Os envelopes poderão ser enviados também via Correio para a Praça Bernardino de 
Lima nº 80, Centro, Nova Lima - MG, Cep: 34.000.000, serão aceitos desde que 
atendam a declaração do item 4.1. 
 
Para os licitantes que enviarem suas propostas via Correio conforme descrito acima, 
é vedada a participação em lances verbais. 
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I - DO OBJETO – A presente licitação tem por objeto a aquisição de iogurtes para 
complementação da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Nova Lima. 
 
1.1 - A aquisição destes produtos será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM 
destinado à Secretaria Municipal de Educação, conforme descrição abaixo: 
 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS QUANT 

01 Unidade IOGURTE SABOR COCO: primeira qualidade, constituído 
de leite integral, açúcar, preparado de coco e fermento 
lácteo. Sem glúten. Produto deverá conter número do SIF ou 
IMA, em sua embalagem. Deve conter no máximo 80mg de 
sódio em 200ml do produto e 3,1 g de gordura saturada em 
200ml do produto. Deve estar de acordo com a instrução 
Normativa no 46 de 23 de outubro de 2007 (mapa). Deve 
conter rotulo com identificação do produto, data de 
fabricação e data de validade, alem do numero do lote. 
Embalagem plástica de 900 gramas com tampa rosqueada.  

12.000 

02 UNIDADE IOGURTE SABOR MORANGO: primeira qualidade, 
constituído de leite integral, açúcar, preparado de morango e 
fermento lácteo. Sem glúten. Produto deverá conter número 
do SIF ou IMA, em sua embalagem. Deve conter no máximo 
80mg de sódio em 200ml do produto e 3,1 g de gordura 
saturada em 200ml do produto. Deve estar de acordo com a 
instrução Normativa no 46 de 23 de outubro de 2007 (mapa). 
Deve conter rotulo com identificação do produto, data de 
fabricação e data de validade, alem do numero do lote. 
Embalagem plástica de 900 gramas com  tampa rosqueada. 

12.000 
 
 

  
 
1.2 – As empresas vencedoras deverão fornecer para avaliação amostra dos itens. 
Terá o prazo máximo até 02 (dois) dias úteis após o acontecimento da sessão 
de pregão para apresentar as amostras.  
 
1.2.1 - Junto com as amostras deverão apresentar uma etiqueta com identificação 
da empresa, nome do item, nº do item, e ainda, recibo com nº do Edital, descrição e  
marca do produto. As amostras deverão ser apresentadas no Depósito da Secretaria 
Municipal de Educação, à Rua: Orlando Mozelli, nº 40; Bairro: Oswaldo Barbosa 
Pena, Nova Lima - MG. O horário de recebimento será: 08h às 12h e 13h às 16h. As 
amostras deverão estar individualmente identificadas.  
 
1.3 – As amostras serão avaliadas pelo Núcleo de Nutrição da Secretaria Municipal 
de Educação.  
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1.4 - Documentos a serem apresentados POSTERIORMENTE À APROVAÇÃO das 
amostras: 
 
Laudos de análise físico-químico e microbiológico que comprovem a boa 
qualidade dos produtos em questão com data de análise posterior à data de 
acontecimento do pregão. Os laudos deverão ter sido expedidos por 
laboratório terceirizado credenciado para tais análises e deverão ser 
apresentados em sua forma original ou cópia autenticada em cartório. 
Ressalte-se que estes documentos ficarão retidos no Núcleo de Nutrição para 
arquivo e consulta da Vigilância Sanitária Municipal. Laudos entregues fora do 
padrão do MAPA ou Anvisa ou em prazo que extrapola o estipulado incorrerão 
em reprovação da amostra. Os parâmetros analisados deverão estar de acordo 
com a RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001 (MAPA).  
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital.  
 
2.2 - As licitantes que se enquadrarem como microempresas ou empresas de 
pequeno porte terão tratamento diferenciado e favorecido, nos termos da Lei 
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

2.3 - Não poderá participar da presente licitação: 

2.3.1. - Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem 
em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou 
estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se 
apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 
 

lll - DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 - Para o credenciamento, deverão ser fornecidos os seguintes documentos: 
 
a) - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, 
alterações caso houver, ou outro instrumento de registro comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
b) - Registro comercial, no caso de empresário individual; 
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c) - Ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
d) - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea “a” , “b” e “c”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto, original e cópia. 
 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar uma credenciada. 
 
3.4 - As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de 
pequeno porte conforme o art. 3º e incisos da Lei Complementar nº 123/2006, 
deverão apresentar a seguinte documentação juntamente com o credenciamento: 
 
a) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, 
a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão, expedida pela 
Junta Comercial, na forma da Instrução Normativa nº. 103 de 30 de abril de 2007, do 
Departamento Nacional de Registro de Comércio-DNRC, ou outro órgão 
equivalente, e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não 
aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
b) A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá 
obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso. 
 
3.5 - Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas, ou cópia acompanhada do original para autenticação pela 
Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
3.6 - A Prefeitura de Nova Lima não disponibilizará cópia de nenhum 
documento, estando assim o licitante responsável pelas mesmas, se for o 
caso.    
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo 
com modelo estabelecido abaixo deverá ser entregue juntamente com o 
credenciamento. 
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DECLARAÇÃO 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação 
exigidos para participar do Pregão Presencial n.º  124/2014. 
Data e local: 
Assinatura: 
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2014 
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ITENS PARTICIPANTES:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2014 
ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
4.3 – A licitante deverá apresentar os envelopes devidamente lacrados, não 
será aceito o fechamento destes após o início da sessão. 
 
4.4 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
credenciado.  
 
4.5 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou membro da Equipe de 
Apoio.  
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V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
 
b) Número do processo e do Pregão Presencial;  
 
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca do produto 
cotado, em conformidade com as especificações contidas no item I; 
 
d) Preço unitário e total, por ITEM, em moeda corrente nacional, em algarismo. O 
preço total da proposta deverá ser por extenso, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 
da presente licitação; 
 
e) Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os 
unitários; 
 
f) Serão desclassificadas as cotações que ofereçam preços ou vantagens baseadas 
nas ofertas dos demais licitantes. 
 
g) O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.  
 
5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
a) - O preço ofertado será fixo e irreajustável.  
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO". 
 
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a 
seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
 
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
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. 
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6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 

b) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal da sede do 
licitante; 
 
c) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
 
d) Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e a 
Procuradoria da Fazenda Nacional, (certidão conjunta); 
 
e) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 
(INSS); 
 
f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), 
 
g) Certidão de regularidade Nacional de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 
nº 12.440 publicada no DOU em 08/07/2011;  
 
h) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de licitantes 
que se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
i) A não-regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração declarar vencedor um dos 
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, ou ainda, revogar a 
licitação. 
 
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de Falência e Concordata ou recuperação judicial expedida 
pela Comarca Sede da licitante datada de até 90 (noventa) dias anteriores à 
abertura dos envelopes; 
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6.1.4 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
a) Atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em papel timbrado da empresa constando razão social e CNPJ, atestando a 
qualidade dos produtos ofertados e pontualidade na entregas dos produtos;  
 
b) Alvará de Localização e Funcionamento. 
 
c) Título de Registro no S.I.F / DIPOA próprio (S.I.F. próprio – Serviço de 
Inspeção federal) ou documento emitido pelo I.M.A próprio (Instituto Mineiro 
de Agropecuária) para indústrias/cooperativas sediadas em Minas Gerais.  
 
d) Cópia do documento emitido por Conselho de classe atestando a averbação do 
contrato de trabalho do profissional como responsável técnico do estabelecimento. 
 

e) Declaração firmada pelo Representante Legal da empresa, sob as penas da lei, de 
que possui e manterá responsável técnico pela fabricação do produto e que este 
possui carga horária compatível com o estipulado pelo Conselho de Classe e 
legislação vigente. 
 

f) Certificado de vistoria de veículo de transporte dos produtos de acordo com 
o Código Sanitário (IMA). 
 
g) A empresa fabricante deverá declarar que elabora e implementa as “Boas 
Práticas de Fabricação”, na sua linha de produção, conforme determina a Resolução 
RDC nº 275, de 21/10/2012 e Portaria 326, de 30/07/1997, da SVS/MS. 
 
h) Caso a licitante não seja a fabricante do produto deverá apresentar:  
 
- Declaração da fabricante responsabilizando-se solidariamente pelo cumprimento do 
contrato, bem como comprometer-se a permitir que sejam realizadas visitas técnicas 
para avaliação de seu sistema de produção; 
- Cópia do documento emitido por Conselho de classe atestando a averbação do 
contrato de trabalho do profissional como responsável técnico do estabelecimento. 
 - Declaração firmada pelo Representante Legal da empresa, sob as penas da lei, de 
que possui e manterá responsável técnico pela fabricação do produto e que este 
possui carga horária compatível com o estipulado pelo Conselho de Classe e 
legislação vigente. 
- Declaração de que elabora e implementa as “Boas Práticas de Fabricação”, na sua 
linha de produção, conforme determina a Resolução RDC nº 275, de 21/10/2012 e 
Portaria 326, de 30/07/97, da SVS/MS 
 
Cópia dos registros de todos os produtos no SIF/DIPOA ou IMA. 
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j) Declaração de que a empresa implementa o PCMSO – Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional. 
 
6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração; 
 
b) Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99, de que não emprega mão-
de-obra de menores, ou, empregando cumpre a disposição expressada no inciso I 
do § 3º do artigo 27, com observância da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 
7º, tudo da Constituição Federal, conforme anexo II; 
 
6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  
 
6.2.2 – Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 
habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão 
desclassificadas e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui 
estabelecidas. 
 
6.2.3 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá fixar-lhes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados 
das causas referidas no ato inabilitatório. 
 
6.2.4 – Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados 
e não aceitos. 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo será aberta à sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
 
7.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame.  
 
7.3 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
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b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes.  
 
7.3.1 - No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços 
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta.  
 
7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes.  
 
7.4 - As propostas não desclassificadas 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 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  
 
7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço total do ITEM.  
 
7.5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço 
e os demais em ordem decrescente de valor. 
 
7.5.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para definir a ordem dos lances ou a 
proposta vencedora. O sorteio só será realizado caso não haja ME ou EPP na 
situação do item 7.8. 
 
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 
 
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa, declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
 
7.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte com lances até 5% (cinco por 
cento) superiores ao menor lance ofertado poderão apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, de acordo com o seguinte 
procedimento: 
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7.8.1 - Respeitada a classificação final das propostas, após encerrada a etapa de 
lances,  será dada oportunidade à ME ou EPP que tiver ofertado lance dentro dos 
5% (cinco por cento) superiores ao menor lance, para apresentar novo lance de 
valor inferior àquele menor ofertado, o prazo máximo para o novo lance será de 5 
(cinco) minutos. 
 
7.8.2 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, 
quando convocada, apresente valor inferior ao ofertado, será considerada a 
vencedora do certame, desde que atendidas as demais exigências previstas neste 
edital.  
 
7.8.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada 
decline do direito de ofertar lance, serão convocados os demais licitantes 
enquadrados na mesma situação cujos valores estejam no limite de 5% (cinco por 
cento) superior à menor proposta, respeitada a ordem de classificação. 
 
7.8.4 - Na hipótese da não-contratação de microempresas ou empresas de pequeno 
porte, deverá ser considerada vencedora do certame a empresa que originalmente 
apresentou a proposta mais baixa. 
 
7.9 – Caso o menor lance já tenha sido ofertado por microempresa ou empresa de 
pequeno porte, o disposto no item 7.8 não será aplicado.  
7.10 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à redução do preço.  
 
7.11 - Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
  
7.11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
 
7.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor.  
 
7.13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
 
a) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

  
7.13.1 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.  
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7.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
7.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará 
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor.  
 
VIII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
8.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no Setor de Protocolo 
no edifício-sede da Prefeitura Municipal de Nova Lima, situado à Praça Bernardino 
de Lima nº 80, Centro, Nova Lima – MG, Cep: 34.000.000, cabendo ao Pregoeiro 
decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
8.1.1 Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
8.2 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 
segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, 
a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
8.3 - A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá 
ser comunicada à Pregoeira, logo após ter sido protocolizada no Serviço de 
Protocolo no endereço citado item 8.1. 
 
8.4 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar 
deste processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso 
a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação”. 
 
IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos 
para apresentação de recursos, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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 9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: na 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira 
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente 
para a homologação.  
 
9.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 
 
9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
9.6 - A adjudicação será feita por ITEM ou considerando a totalidade do objeto, a 
critério da Administração. 
 
X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO. 
 
10.1 - A licitante vencedora deverá atender à solicitação de fornecimento dos 
produtos objetos da contratação na data agendada pelas nutricionistas do Núcleo 
de Nutrição da SEMED, conforme necessidade do cardápio. Após o recebimento da 
Autorização de Empenho no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, de acordo 
Cláusula Terceira do anexo III.   
 

10.1.1 Os endereços do local de entrega estão informados no Anexo IV (Endereços 

de Entrega dos Produtos) deste edital. 
 
10.2 - A partir da solicitação da PMNL, a Contratada deverá realizar as entregas com 
rapidez e agilidade, de forma a não causar prejuízos ao serviço público. 
 
10.3 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita em embalagens seguras, 
correndo por conta da Contratada as despesas de transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, nos locais acima 
descriminados. 

10.4 - Os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais de fábrica, 
lacrados, devidamente rotulados, contendo o número do lote de fabricação e ainda 
as datas de fabricação e validade. 
 
10.5 - O município de Nova Lima, através da Secretaria Municipal de Educação, 
poderá exigir da licitante vencedora, qualquer informação sobre os gêneros 
alimentícios entregues tais como procedência, notas fiscais dos fornecedores, etc. 
 



                     PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

              

Rua Bias Fortes – nº 62 – 3º andar Centro, Nova Lima MG – Tel: (031) 3541 5000 ou 5730. 

E-mail: cassiorocha@pnl.mg.gov.br 
 

15 

10.6 – Vigência do Contrato será de 12 (doze) meses.  
  
XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1 - O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela 
própria secretaria, a qual ficará responsável pela conferencia e controle da 
mercadoria. 
 
11.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) 
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  
 
11.3 - Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá: 
 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
 
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação da Administração, no prazo máximo de 01(um) dia, contado da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado;  
 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado.  
 
11.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 
 
11.5 - Quando, durante o prazo de validade, os produtos apresentarem qualquer 
irregularidade que os tornem sem condições para o consumo, a CONTRATADA 
deverá no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, e as suas expensas, substituir os 
mesmos por outros da mesma espécie, em perfeitas condições de o consumo, ou no 
mesmo prazo, restituir o valor pago, devidamente atualizado e em dinheiro. 
 
11.6 - Se a CONTRATADA não proceder à substituição dos produtos, nem restituir o 
valor pago, no prazo acima marcado, a Prefeitura Municipal de Nova Lima poderá 
compensar seu crédito com eventuais débitos para com a CONTRATADA, sem 
prejuízo de eventuais sanções administrativas. 
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XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 - O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do 
recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondentes, acompanhada(s) 
de comprovação da  manutenção das condições demonstradas para habilitação, à 
vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma 
prevista no subitem 4 do item XI. 
 
12.2 - Ocorrendo eventual atraso no pagamento, a contratante atualizará 
monetariamente o valor de seu débito, tendo por base a variação do IGP-M da 
Fundação Getúlio Vargas, até a efetiva data de pagamento. 
 
12.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  

XIII - DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1 - A contratação decorrente desta licitação poderá ser formalizada mediante 
assinatura de contrato, conforme Anexo III, parte integrante do presente edital, ou 
através de emissão de nota de empenho, nos casos de pronta-entrega.  
 
13.2 - A Administração convocará o interessado para assinar termo do contrato, em 
até 07(sete) dias, a contar a partir da homologação do processo, a mesma terá 
03(três) dias para assinar, sob pena de decair o direito à contração.  
  
13.3 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado, pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela administração. 
 
13.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 
contrato, não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no 
art. 81 da Lei 8.666/93.   
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13.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas. 
 
13.6 – O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos 
do art 64, § 2º da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.      
 
13.7 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais.  
 
XlV – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 
As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  
 
09002-1236102922.098 f 425 Secretaria Municipal de Educação. PNAE 
09002-1236102922.098 f 425 Secretaria Municipal de Educação. Mais Educação 
 
XV – DAS PENALIDADES 
 
15.1 – A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar 
de entregar documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05(cinco) anos, e, quando suspenso, 
descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo 
das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
 
15.2 – O descumprimento, total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará  
a inadimplência da adjudicatória, sujeitando-se às seguintes penalidades: 
 
15.2.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
 
15.2.2 - Multa de 10% + 0,1% ao dia (um décimo por cento do valor do produto)  por 
atraso da entrega. 
 
15.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 
 
15.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior. 
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15.2.5 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, 
por perdas e danos, quando couber. 
 
15.3 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para 
manifestação. 
 
15.4 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados 
por motivo de força maior ou caso fortuito. 
 
15.5 – Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no 
art. 393 do Código Civil Brasileiro.    
 
XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
 
16.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 9°, inciso X, da Resolução CEGP-
10/2002, a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes, que 
desejarem. 
 
16.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
 
16.3 - 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.  
 
16.4 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado. 
 
16.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes, 
serão devolvidos logo após a assinatura do contrato da licitante vencedora. 
 
16.6 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
 
16.6.1 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame.  
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18.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.  
 
18.9 - Integram o presente Edital: 
  
ANEXO I - MODELO DE CREDENCIAMENTO. 
ANEXO II - DECLARAÇÕES. 
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO. 
ANEXO IV - ENDEREÇOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS. 
 
 
Nova Lima, 22 de Outubro de 2014. 
                                                                                                                               
_____________________________                _____________________________ 
         Cássio Magnani Júnior                                                Roberto Marchezini 
             Prefeito Municipal                                           Secretário de Administração 
 
 
Visto Procuradoria: 
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ANEXO I - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

À 

Prefeitura Municipal de NOVA LIMA 

Praça Bernardino de Lima, nº 80,  

Centro, Nova Lima/MG  

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No  ___/2014 

 

CREDENCIAMENTO 

 

À _________________________________________________________, CNPJ 

_______________________________, com sede à _______________ 

_________________________________________, vem designar e credenciar o 

Sr. ________________________________________________, R.G 

_______________________________CPF n.  ____________________, para 

representá-la, com plenos e amplos poderes para decidir sobre questões 

perante a Prefeitura Municipal de NOVA LIMA, que envolvam nosso interesse 

relacionados com O PREGÃO PRESENCIAL No  ____/2014. 

 

NOVA LIMA,__ de _____________ de 2014. 

 

                _________________________ 

Nome e Assinatura 
 

 

OBS: Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes 

"HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA COMERCIAL". 
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ANEXO II - DECLARAÇÕES 
 

MODELO 01 
 

Declaração em cumprimento da lei federal 9.854/99 
 
 
Declaro para os devidos fins de Direito que esta Empresa não utiliza mão de obra 
infantil, ou a utiliza conforme ditames da Lei Federal 9.854/99 de 27 de Outubro de 
1999. Esta declaração é parte integrante na fase de habilitação, conforme 
exigências do presente instrumento convocatório (edital). 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura 
 

Carimbo de CNPJ da Empresa 

 
 

MODELO 02 
 
 
 

Declaração de Fato Superveniente 
 
 
Declaro para os devidos fins de Direito, que inexiste fato superveniente de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura 
 

Carimbo de CNPJ da Empresa 
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Anexo III - MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A AQUISIÇÃO 
DE IOGURTES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA 
MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO... 

 
 
CONTRATO Nº:------/2014; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2014. 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO que entre si celebram, O MUNICÍPIO DE NOVA 
LIMA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça 
Bernardino de Lima, nº 80, Centro, Nova Lima, MG., inscrito no CNPJ sob o nº 
22.934.889/0001-17, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, CÁSSIO 
MAGNANI JÚNIOR, portador da CI M860799 SSP/MG e CPF 276.071.866-20, 
doravante denominado - CONTRATANTE, e a empresa ___________, com sede 
_________(RUA E NÚMERO), Bairro – ________, em ________(CIDADE), 
____________ (ESTADO)., doravante denominada CONTRATADA, inscrita no 
CNPJ sob o nº ________, Inscrição Estadual __________, neste ato representada 
pelo sócio, ____________, portador da C.I. nº MG- ___________, SSP - MG, 
inscrito no CPF sob nº ____________, com escritório no mesmo endereço citado 
acima, resolvem celebrar o presente contrato, de acordo com as seguintes 
cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O objeto do contrato é aquisição de iogurtes para complementação da merenda 
escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Nova Lima, conforme 
descrição abaixo: 
 
 
 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO DOS GÊNEROS QUANT 

01 Unidade IOGURTE SABOR COCO: primeira qualidade, constituído 
de leite integral, açúcar, preparado de coco e fermento 
lácteo. Sem glúten. Produto deverá conter número do SIF ou 
IMA, em sua embalagem. Deve conter no máximo 80mg de 
sódio em 200ml do produto e 3,1 g de gordura saturada em 
200ml do produto. Deve estar de acordo com a instrução 
Normativa no 46 de 23 de outubro de 2007 (mapa). Deve 
conter rotulo com identificação do produto, data de 
fabricação e data de validade, alem do numero do lote. 
Embalagem plástica de 900 gramas com tampa rosqueada.  

12.000 
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02 UNIDADE IOGURTE SABOR MORANGO: primeira qualidade, 
constituído de leite integral, açúcar, preparado de morango e 
fermento lácteo. Sem glúten. Produto deverá conter número 
do SIF ou IMA, em sua embalagem. Deve conter no máximo 
80mg de sódio em 200ml do produto e 3,1 g de gordura 
saturada em 200ml do produto. Deve estar de acordo com a 
instrução Normativa no 46 de 23 de outubro de 2007 (mapa). 
Deve conter rotulo com identificação do produto, data de 
fabricação e data de validade, alem do numero do lote. 
Embalagem plástica de 900 gramas com  tampa rosqueada. 

12.000 
 
 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO 
COMPLEMENTAR E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
I – O objeto obedecerá ao estipulado neste Contrato, às disposições 

do Edital de Pregão Presencial nº 124/2014, à Proposta Comercial da(o) 
Contratada(o) e aos demais documentos constantes do Processo nº 481/2014, que, 
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 
Contrato, cujo teor considera-se conhecido pelas partes. 

II – A legislação aplicável à execução do presente Contrato, bem 
como aos casos omissos é a seguinte: 
a) Lei Federal n.º 10.520/02; 
b) Lei Federal n.º 8.666/93  na sua redação vigente: 
c) Decreto Municipal n.º 2471 de 15 de Dezembro de 2005. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES 
 
No cumprimento deste Contrato, as partes se comprometem 

respectivamente, a atenderem às normas seguintes: 
 

3.1. - A CONTRATADA se compromete a: 
 
3.1.1. – Nos termos do §1º, do art. 65, da Lei 8.666/93, a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
 
3.1.2 – Entregar o objeto do contrato, nos quantitativos citados na cláusula primeira. 
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3.1.3  - Os produtos deverão ser entregues em embalagens seguras e de forma 
parcelada, após o recebimento da autorização de empenho, conforme solicitação 
dos responsáveis pelo Núcleo de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação, 
mensalmente ou quinzenalmente nas Unidades Escolares, no horário de 7:00 hs 
às 16:00 hs, valendo também para os casos de substituição e complementação de 
produtos, conforme anexo lV. 

3.1.4 - A licitante vencedora deverá observar os mais altos padrões de qualidade, 
quanto à matéria prima utilizada na produção dos produtos, sempre respeitando as 
especificações determinadas no objeto. 
 
3.1.5 - O município de Nova Lima, através da Secretaria Municipal de Educação, 
poderá exigir da licitante vencedora, qualquer informação sobre os gêneros 
alimentícios entregues tais como procedência, notas fiscais dos fornecedores, etc. 
 
3.1.6 - O fornecimento será feito em parcelas, até que seja atingida a quantidade 
total adquirida, e respeitando as quantidades determinadas pelas Secretarias. 
 
3.1.7 - O veículo utilizado para transportar os produtos deverá ser refrigerado e 
o vasilhame de transporte deverá seguir os critérios de higiene e possuir 
certificado de vistoria, de acordo com o código sanitário vigente. 
 
3.1.8 - Os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais de fábrica, 
lacrados, devidamente rotulados, contendo o número do lote de fabricação e ainda 
as datas de fabricação e validade. 
 
3.1.9 - A qualidade dos produtos deverá ser garantida pela licitante vencedora, 
conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. O prazo de validade, as 
informações dos gêneros e a identificação do fabricante devem estar explícitos no 
rótulo, conforme legislação em vigor. 
 
3.1.10 - Na hipótese de substituição dos produtos objetos da contratação, a 
contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação dos responsáveis da 
Secretaria, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da notificação 
por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado. 
 
3.1.11 - Na hipótese de complementação dos produtos objetos da contratação, a 
contratada deverá fazê-la em conformidade com indicação do contratante, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado. 
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3.1.12 - A licitante vencedora deverá responder, integralmente, pelos danos 
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato. 
 
3.1.13 - A licitante vencedora deverá manter, durante a execução do contrato, todas 
as condições de idoneidade exigidas nesta licitação, além de sujeitar-se a outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 
n°8078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
3.1.14 - Os produtos deverão ter a data de fabricação a partir do mês anterior ao da 
entrega. 
 
3.1.15 - O prazo de validade dos gêneros alimentícios será de no mínimo 90% do 
prazo total de validade dos alimentos. 
 
3.1.16 - Na entrega, não poderá haver troca do produto por outro de marca diferente 
da cotada.  
 
3.1.17 - Assumir prejuízos quanto ao estado de conservação e qualidade dos 
produtos a serem fornecidos; 
 
3.1.18 - O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à devolução e posterior 
substituição desde que comprovado: 
 
a) a pré-existência de defeitos; 
b) má-fé do fornecedor; 
c) condições inadequadas de transporte; 
d) alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a 
integridade do produto; 
e) não cumprimento da marca do produto cotado. 
 
3.1.19 - Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente 
defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor às penas contratuais e legais. 
 
3.1.20 - Em caso de irregularidade não sanada pela licitante vencedora, os fatos 
ocorridos serão encaminhados à autoridade competente para aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
3.1.22 - A licitante vencedora deverá permitir que a equipe técnica da Secretaria 
visite suas instalações de fornecimento de produtos, para fins de avaliar se estão 
sendo observadas as normas e regulamentos pertinentes. 
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3.1.23. – Responsabilizar-se pelos ônus decorrentes de despesas com transporte, 
extravio e danos acidentais no trajeto; 
 
3.1.24 – Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, 
previdenciários e comerciais resultantes da execução do presente contrato; 
 
3.1.25 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções; 
 
3.1.26 – Substituir de imediato os produtos que forem  considerados sem condições 
para o consumo, sem prejuízo de outras sansões e penalidades na forma da 
legislação; 
 
3.1.27 – Entregar produtos dentro do prazo de validade; 
 
3.1.28. – De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 manter durante a 
execução do contrato  todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação; 
 
3.1.29 – Emitir Nota Fiscal, onde conste: Dados bancários, para efeito de 
pagamento. O pagamento só se efetuará mediante a apresentação de cópia 
autenticada de quitação de débitos relativos ao INSS, FGTS reservado o direito de 
retenção de pagamento.  
 
3.2. - A CONTRATANTE se compromete a: 

 
3.2.1 – Designar servidor que se responsabilizará pelo pedido, recebimento e 
conferência da qualidade dos produtos entregues em conformidade com os termos 
contratuais, bem como o gestor do contrato: e 
 
3.2.2. – Efetuar pagamento no prazo contratual. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO E REAJUSTE.  
 
I - Dos Preços 
 
Pela aquisição, a contratada fará jus ao recebimento de R$_______ 

(COMPLETAR), que serão pagos de acordo com os quantitativos efetivamente 
solicitados pela contratante e fornecidos pela contratada. 
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II - Das Condições de Pagamento 
 

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, de acordo com os 
quantitativos entregues no prazo de 30 (trinta) dias corridos após da entrega dos 
produtos e da(s) Nota(s) Fiscal(is), acompanhada(s) da comprovação de situação 
regular com a Seguridade Social (CND/INSS e CRF/FGTS). 

 
III – Do reajuste 

 
     O reajuste ou correção monetária deste contrato, se devido ocorrerá 

de acordo com as disposições da Lei Federal n.º 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, 
a da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na sua redação vigente, consoante 
o IPCA/IBGE. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
   

       A vigência do presente Contrato será de 12(doze) meses, contado 
da data de sua assinatura, respeitando-se o prazo de entrega previsto na cláusula 
3.1.3, prazo este em que a contratada deverá efetivar a entrega total dos produtos, 
seguindo todo o padrão exigido conforme especificações apresentadas para a 
contratante, e dentro de todas as cláusulas deste contrato; 

 
A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do 

Contratante, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
     

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta das dotações 
orçamentárias: 
 
09002-1236102922.098 f 425 Secretaria Municipal de Educação. PNAE 
09002-1236102922.098 f 425 Secretaria Municipal de Educação. Mais Educação 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
Cabe à Contratante, a seu critério e através do gestor do contrato, 

exercerem ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de 
execução das obrigações e do desempenho da Contratada, sem prejuízo do dever 
desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada declara aceitar, 

integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a 
serem adotados pela Contratante. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A existência e a atuação da fiscalização 

da Contratante em nada restringem a responsabilidade integral e exclusiva da 
Contratada quanto à integridade e à correção da execução das prestações a que se 
obrigou; suas conseqüências e implicações perante terceiros, próximas ou remotas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO, RESILIÇÃO E 

ALTERAÇÃO. 
 
O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem 
prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no ato convocatório, ou resilido pela 
superveniência de fatos ou adição de normas legais ou regulamentares, de ordem 
superior, que tornem materialmente inexeqüível, bem como poderá ser alterado, 
mediante Termo Aditivo, cujas justificativas sejam aceitas pela contratante, desde 
que não prejudiquem o interesse público. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – São casos de rescisão administrativa e 

portanto, determinada por ato unilateral e escrito da Administração, os casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os casos de aplicação da penalidade, 

sanções ou rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
9.1 - O não cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato dará ensejo à 
aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei 
Federal n.º 10.520/02, assegurados a ampla defesa e o contraditório. 
 
9.2 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar 
de entregar documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05(cinco) anos, e, quando suspenso, 
descredenciado dos  sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo 
das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
 
9.3 - O descumprimento, total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará  a 
inadimplência da adjudicatória, sujeitando-se às seguintes penalidades. 
 
9.3.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
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9.3.2 -  Multa de 10% + 0,1% ao dia (um décimo por cento do valor do produto)  por 
atraso da entrega. 
 
9.3.3 – Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 
 
9.3.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação  perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior. 
 
9.3.5 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, 
por perdas e danos, quando couber. 
 
9.6 – As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
9.7 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prezo para 
manifestação. 
 
9.8 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados 
por motivo de força maior ou caso fortuito. 
 
9.9 – Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no 
art. 393 do Código Civil Brasileiro.    
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 

                      O presente contrato será publicado em extrato, no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais, a ser providenciada pelo Município de Nova Lima. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Lima, com a renúncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais divergências 
decorrentes das obrigações e compromissos assumidos pelas mesmas neste 
Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES FINAIS 
 

E por estarem justas e acertadas, o Município de Nova Lima e empresa ________, 
assinam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para os 
mesmos efeitos legais, na presença de testemunhas.  
 

 
 
 

Nova Lima, ________________ de 2014. 
 
 
 
____________________________                       _________________________ 
          Cássio Magnani Júnior                                           Roberto Marchezini 
             Prefeito Municipal                                           Secretário de Administração 
                 Contratante 
 
 

____________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXx 

Contratada 
 
Testemunhas: 
 
________________________________        ______________________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:         CPF: 
 
 
Visto Procuradoria 
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ANEXO lV 
 ENDEREÇOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 
 

NÚCLEO DE NUTRIÇÃO (amostras) 
Rua Orlando Mozelli, n º 6, Osvaldo Barbosa Pena 
 
ESCOLA "ANA DO NASCIMENTO SOUZA" DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Rua Poços de Caldas, nº. 285 - Bairro Campo do Pires 
 
ESCOLA MUNICIPAL "ÁUREA LIMA TAVEIRA" (CAIC) 
Rua José Agostinho, nº. 2335 - Oswaldo Barbosa Penna 
 
ESCOLA MUNICIPAL "BENVINDA PINTO ROCHA" 
Rua Govan, nº. 100 - Bairro Jardim Canadá 
 
ESCOLA MUNICIPAL "BENVINDA PINTO ROCHA" – Anexo I 
Rua Nebraska, 454 – Jardim Canadá 
 
ESCOLA MUNICIPAL "CARLOS HENRIQUE RÓSCOE" 
Rua Francisco Rocha, nº. 20 - Bairro Retiro 
 
ESCOLA MUNICIPAL "CÉSAR RODRIGUES" 
Alameda das Rosas, s/nº - Bairro Retiro do Rodeador (Miguelão) 
 
ESCOLA  MUNICIPAL “CESAR RODRIGUES” – Vale do Sol 
Rua Cordélia, 129 – Vale do Sol 
 
ESCOLA MUNICIPAL "CRISTIANO MACHADO" 
Rua Madre Tereza, nº. 391 – Centro 
 
ESCOLA MUNICIPAL “DALVA CIFUENTES” 
Rua São Pedro, 208 – Bairro Honório Bicalho 
 
ESCOLA MUNICIPAL "DAVID FINLAY" 
Rodovia MG 437, s/n - Bairro do Galo 
 
ESCOLA MUNICIPAL  "DONA ANTONIETA DIAS DE SOUZA" 
Rua Curitiba, nº. 23 - Bairro Bom Jardim (Cristais) 
 
ESCOLA MUNICIPAL "DULCE SANTOS JONES" 
Rua Sete, nº. 40  - Bairro Santa Rita 
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ESCOLA MUNICIPAL "EMÍLIA DE LIMA" 
Rua Abolição, nº. 88 - Centro  
 
ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ BRASIL DIAS" 
Rua Emanuel, nº. 145 - Bairro Vale da Esperança. 
 
ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FRANCISCO DA SILVA" 
Avenida Esmeraldas, nº. 59 - Bairro Barra do Céu (Cruzeiro) 
 
ESCOLA MUNICIPAL "HAROLD JONES" 
Rua Dr. Lunds, nº. 529 - Vila Aparecida (José de Almeida) 
 
ESCOLA MUNICIPAL  "FLORIE WANDERLEY DIAS" 
Rua Princesa Isabel , nº. 120 - Vila  São José (Dois Coqueiros) 
 
ESCOLA MUNICIPAL "MARTHA DRUMMOND FONSECA" (NEEC) 
Rua 32, nº. 36 - Bairro Oswaldo Barbosa Penna 
 
ESCOLA MUNICIPAL "RUBEM COSTA LIMA" 
Rua Dona Maria da Glória , nº. 580 - Distrito de Sebastião das Águas Claras 
(Macacos) 
 
ESCOLA MUNICIPAL "VERA WANDERLEY DIAS" 
Rua José Joaquim de Souza, nº. 80 -  Mingu 
 
ESCOLA MUNICIPAL "VICENTE ESTÊVÃO DOS SANTOS" 
Rua José de Oliveira, nº. 1320 -Bela Fama (Alto do Gaia) 
 
NÚCLEO DE NUTRIÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua José Agostinho 2533 - Osvaldo Barbosa Pena 
 
PRÉ-ESCOLA E CRECHE "LAR DA ESPERANÇA"  
Rua Paraná, nº. 532 - Cristais 
 
PRÉ-ESCOLA E CRECHE “MARIA DE LOURDES SCORALICK SERRETTI” 
Rua José Félix dos Santos, 83 – Bela Fama 
 
PRE-ESCOLA E CRECHE “MENINO JESUS” 
Rua: Professor Aldo Zanini, n° 440, Quintas 
 
PRÉ-ESCOLA E CRECHE "NANCY ROMANI” – Prédio Antigo 
Rua: seis, n° 40 - Osvaldo Barbosa Pena 
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PRÉ-ESCOLA E CRECHE “NANCY ROMANI” – Prédio Novo 
Rua quatorze. 65 – Osvaldo Barbosa Pena 
 
PRÉ-ESCOLA E CRECHE “RUBEM COSTA LIMA” 
Rua Dona Maria da Glória , nº 580 - Distrito de Sebastião das Águas Claras 
(Macacos) 
 
PRÉ-ESCOLA E CRECHE “NIZE CONCEIÇÃO SILVA RIBEIRO” 
Rua Santiago, nº35 – Bairro Honório Bicalho 
 
UTRAMIG 
Rua 32, nº 36 - Bairro Oswaldo Barbosa Penna 

 
 
 
 
 

 


