PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

PREGÃO No PRG 009/2019
REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019
PRC 009/2019

LICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº
123/06 E LEI 147/14.
TIPO: MENOR PRECO UNITÁRIO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO
ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO.

DAS

CRIANÇAS

E

A Prefeitura Municipal de Mariana, por intermédio da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, mediante
Pregoeira, designada pela Portaria 013/2018, em exercício, Sra. MARCELLE ROBERTO SOARES torna público
para conhecimento dos interessados que fará realizar na Sala de Reuniões da CPL, localizada no prédio da
Prefeitura Municipal, à Praça JK, S/N, Centro, nesta cidade, na data e horários indicados, licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PRECO UNITÁRIO, conforme
descrito no preâmbulo deste Edital e seus Anexos.
O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal nº
10.520 de 17/07/2002, pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei 147/14, pelo Decreto
Municipal 2920/02, Decreto Municipal 6644/13 e pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
A abertura da sessão será às 08h45min, do dia 14 de Fevereiro de 2019, no endereço: á Praça JK, S/N, Centro,
quando serão recebidos os envelopes de documentação e propostas, relativos à licitação, e credenciados dos
representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subseqüente na
mesma hora e locais aqui mencionados.
1-

DO OBJETO

O presente Pregão tem por objeto AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, conforme Especificação do
Material, Anexo I deste Edital.
2.

PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL

2.1.

Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:
Anexo I - Planilha de materiais/serviços – especificações
Anexo II - Modelo de Carta Proposta
Anexo III - Minuta de Contrato/Ata de Registro
Anexo IV- Modelos de Declarações de Responsabilidade, Conhecimento e Mão-de-obra de Menores.
Anexo V - Modelo de declaração de micro ou pequena empresa
Anexo VI - Declaração de Cota Mínima de Menores Aprendizes

3-

DA PARTICIPAÇAO

3.1.

PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE, AS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – ME E EPP, ASSIM COMO O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E AS
COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, EM
CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE14 DE DEZEMBRO
DE 2006, LEI 147/14 E AO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, CAPUT, DO DECRETO ESTADUAL N°
42.063/2009.

3.1.1.

Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

3.1.2.

A presente licitação se divide em três fases distintas que ocorrerão em sequência, cabendo aos licitantes
apresentarem os documentos relativos a cada uma delas, sendo:
- CREDENCIAMENTO (observar o item 4 do edital)
- PROPOSTA DE PREÇOS (observar o item 5 do edital)
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3.2.

- DOCUMENTAÇÃO (observar os itens 5 e 8 do edital)
Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1.

Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.2.

Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta
tenham sido declaradas inidôneas:

3.2.3.

Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda,
quaisquer que seja sua forma de conglomeração, pois o objeto não é de grande vulto ou complexo, que
justifique tal possibilidade;

3.2.4.

Estrangeiras que não funcionem no Pais.
CREDENCIAMENT O

4-

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1.1.

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal, Ato Constitutivo (publicação), contrato ou estatuto social em vigor,
comprovante da regular constituição da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas no 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 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”, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
c) Para todos os participantes credenciados é obrigatória a apresentação da DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, documento de declaração dando ciência de que a
Empresa cumpriu com os requisitos.
4.1.2.

O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que
contenha foto.

4.1.3.

Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.

4.1.4

O Credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, autenticados, conforme item 4,
não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes
de preços e da documentação.

4.1.5

As empresas se utilizarão neste processo dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, e deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do
credenciamento, declaração de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou
MEI, conforme Anexo V).

4.1.6 - Se enquadram nessa modalidade as cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita
bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos
nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da
Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do
credenciamento, declaração de que se enquadram no limite de receita referido acima, como determina o
item
4.1.5.
4.1.7- O documento de procuração poderá seguir o modelo abaixo ou equivalente e registrado em cartório:
PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) ............................................... Portador do documento
de identidade no ......................................., para participar das reuniões relativas à PRG 009/2019, o qual
está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir
de interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, formular ofertas e lances de preços ofertar a que
tudo daremos por firme e valioso.
................................................
................................................
Local e data
Ass. do Resp. Legal
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OBS.: carimbo padronizado do CNPJ da empresa, carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que
comprove mediante copia do contrato social ou prorrogação pública ou particular (com firma reconhecida em
cartório) poderes para tal investidura
4.1.8 - Requisitos de habilitação, conforme modelo ou equivalente a seguir:
DECLARAÇÃO
Declaro que a Empresa.............................. CNPJ...........................,cumpriu plenamente os requisitos de
habilitação e entregará os envelopes contendo a indicação do objeto e do(s) preço(s) oferecido(s),
procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos no Edital.
Documento de declaração dando ciência de que a Empresa cumpriu com os requisitos
Por ser verdade firmo o presente
................................................
Local e data

................................................
Ass. do Resp. Legal

OBS.: por carimbo padronizado do CNPJ da empresa, carimbo, nome e assinatura do responsável legal.
PROPOST A E DOCUMENT AÇÃO
55.1.

DA APRESENTAÇAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS
A proposta e a documentação deverão ser entregues e protocoladas na sala da comissão municipal de
licitação, à praça JK, s/n, centro, nesta cidade, no prédio da prefeitura municipal de mariana, até às
08H45MIN do dia 14 DE FEVEREIRO DE 2019, podendo ter aceitação, pós horário, caso a CPL não
tenha encerrado a fase de credenciando em dois envelopes distintos, fechados de modo inviolável,
em 1 (uma) via:
ENVELOPE NO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
ENVELOPE NO 02 - DOCUMENTAÇÃO

5.2.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

DEVERÁ CONSTAR NA PARTE EXTERNA DOS ENVELOPES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Identificação da licitante.
Identificação do envelope:
No 01 - “PROPOSTA DE PREÇOS”,
No 02 - “DOCUMENTAÇÃO”.
Modalidade e número da presente licitação.
Telefone/fax e e-mail válido do licitante para contato.

5.2.1

Quando os envelopes forem enviados pelo correio ou outro meio que não seja o seu representante legal,
deverão os mesmos estar de posse da Pregoeira no horário estabelecido neste Edital para abertura da
licitação, sob pena de não participar da licitação.

5.3.

A PROPOSTA DE PREÇO (DENTRO DO ENVELOPE Nº 1)
A Proposta de Preço deverá ser em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante ou identificado
por meio de carimbo de CNPJ, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e
rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, conter especificação clara e
sucinta do objeto a ser oferecido, com indicação – no que couber – de marca, modelo, tipo, peso ou medida,
fabricante, nome da empresa, razão ou denominação social e endereços completos, CASO O LICITANTE
OPTE PELA COTAÇÃO DO FORMATO WORD, devendo, ainda:

5.3.1

Indicar denominação ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico
(e-mail), CNPJ, inscrição estadual ou municipal da empresa, assim como: nome, estado civil, profissão,
CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo do representante, para fins de assinatura da Ata de Registro
de Preços.

5.3.2

Além da proposta escrita a licitante poderá apresentar proposta eletrônica em CD ou Pen Driver, em
sistema compatível com o Sistema de Compras e Licitações utilizados pelo Município de Mariana. O
Município de Mariana disponibilizará para os licitantes, Software para montagem/formalização das
propostas, CASO O LICITANTE OPTE PELA COTAÇÃO NO FORMATO COT DO PROGRAMA BETHA.

5.3.3.

Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
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5.3.4.

Ser apresentada com cotação de preços do objeto deste Edital e seus Anexos, em moeda corrente nacional,
expressos em algarismos e por extenso, básicos para a data de apresentação da proposta.

5.3.5.

Constar preço do Objeto constante do Anexo I. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais
serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este
último;

5.3.6.

Conter declaração expressa, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais
como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital.

5.3.7.

A oferta deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado.

5.3.8.

A apresentação da proposta implicará em plena aceitação por parte do licitante das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

5.4.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou incorretamente cotadas,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer título, devendo os serviços ser prestados ao Município sem ônus adicional.

5.5.

Serão desclassificados as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos.

5.6.

A proposta poderá referir-se a todos os itens especificado no Anexo I ou a parte dele, podendo a licitante
concorrer apenas nos itens/lotes que forem de sua preferência.

5.7.

A omissão voluntária ou involuntária do prazo de validade da proposta poderá ser considerada e aceito pela
Comissão como sendo o determinado neste Edital, dentro de seus limites mínimos.

5.8.

No julgamento das propostas, a Comissão Municipal de Licitação poderá, a seu critério, solicitar
assessoramento técnico a órgãos, comissões técnicas especializadas ou profissionais com formação
acadêmica pertinente ao objeto licitado, de forma a fundamentar as decisões.

5.9.

Recomenda-se que a proposta seja apresentada também em arquivo eletrônico, visando a celeridade
do julgamento do certame, sendo que esta planilha será gerada pelo sistema Betha, e fornecida pela
Prefeitura de Mariana-MG.

6-

DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1.

A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os documentos que
a instruírem será pública, dirigida por um Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio e realizada de acordo
com o Decreto n.º 3499/2005, e suas alterações posteriores, e em conformidade com este Edital e seus
Anexos, no local e horário já determinados

6.2.

No local e hora marcados, os interessados deverão comprovar, conforme item 3 e 4 deste Edital, poderes
para formulação de ofertas e lances verbais, assim como, para a prática dos demais atos decorrentes deste
certame.

6.3.

Em seguida, serão abertos os envelopes No 01 contendo as PROPOSTAS DE PREÇO.

7-

DA CLASSIFICAÇAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1.

A classificação das propostas será pelo critério de menor preço UNITÁRIO.

7.1.1.

O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço e classificará o autor da
proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.

7.1.2.

Quando não forem verificados, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item 7.1.1., o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três),
incluindo a de menor preço; para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.

7.2.

Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.2.1.

Os licitantes classificados nos termos dos subitens 7.1.1. e 7.1.2. serão individualmente convidados pelo
Pregoeiro, para ofertarem lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, a começar pelo
licitante que ofertou o maior preço entre todos os classificados seguidos pelos demais, em ordem
decrescente de valor ofertado.
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7.2.2

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa dos lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeitos
de ordenação das propostas.

7.2.3.

Caso não se realize lances verbais na forma do subitem 7.2.1., será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3.

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
relacionadas no item 11 deste edital.

7.4.

Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas, exclusivamente pela ordem crescente dos
preços propostos.

7.5.

Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta primeira classificada quanto ao objeto e
valor apresentado de acordo com o definido neste Edital, decidindo motivadamente a respeito.

7.6.

Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação das suas condições habilitatórias, com
base na documentação exigida no item 8, deste Edital.

7.7.

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto definido neste Edital.

7.8.

Se a oferta não for aceitável, ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda
ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto.

7.9.

Nas situações previstas nos subitens 7.2.3., 7.6. e 7.8., poderá o pregoeiro negociar diretamente com o
proponente, para que seja obtido preço melhor.

7.10

Não será admitida neste certame a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar
123/06, uma vez que se trata de concorrência exclusiva entre ME, EPP´s ou MEI`s sendo assim assegurado,
a preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte, MEI´s e as
cooperativas que atenderem ao item 4.1.5 e 4.1.6, deste edital, conforme alteração de Lei 123/06 através
da lei 147/2014 .

7.11

Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, será assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes.

7.12.

Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta
será desclassificada.

7.13.

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerá esta última.

7.14.

Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, será assinada pela Pregoeira e os licitantes presentes.

7.16.

Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta
será desclassificada.

7.17.

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerá esta última.

8.
8.1.

DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE B - DOCUMENTAÇÃO.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia (exceto por fac-símile) autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, ou ainda por cópia. Desde que acompanhada do original para conferência e autenticação
pela Pregoeira ou a quem o mesmo designar da Equipe de Apoio.

8.2.

O envelope de DOCUMENTAÇÃO conterá os documentos abaixo relacionados, em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, ou
simples cópia autenticada pelos membros da Comissão Municipal de Licitação, mediante confronto. Todos
os documentos deverão estar com o prazo de validade em vigor.

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes
documentos:
8.2.1.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
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a)

Declarações de Responsabilidade, Conhecimento e Mão-de-obra de Menores, conforme anexo IV.

b)

Certificado de Regularidade junto ao FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, Lei n 8.036, de 11
de
maio de 1990,

c)

Certificado de Regularidade junto (CND) ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Lei no 8.212,
de 25 de julho de 1991,

d)

Certificado de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certidão CONJUNTA emitida pela Procuradoria
da
Fazenda Federal),

e)

Certificado de Regularidade junto a Fazenda Estadual,

f)

Certificado de Regularidade junto a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,

g)

Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física ou em sítio eletrônico caso a comarca da
licitante disponha desta ferramenta

h)

Certidão de regularidade de Débitos Trabalhistas, emitida pelo distribuidor de feitos da Justiça do
Trabalho.

i)

Ato Constitutivo (publicação), contrato ou estatuto social em vigor, comprovante da regular constituição
da
empresa, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas.

o

8.2.2 DOCUMENTOS RELATIVOS Á REGULARIDADE TÉCNICA
a)

Atestado Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, com o objeto da licitação. A comprovação se dará mediante a apresentação de
ATESTADO(S) fornecido(s) por pessoas de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já
forneceu, satisfatoriamente, produtos iguais ou semelhantes ao objeto desta licitação.
Obs.) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante.

b)
8.2.3

Alvará de Localização de Funcionamento expedido pelo Município sede da empresa licitante;
DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

8.2.3.1 A Licitante vencedora deverá apresentar o seguinte documento no momento da assinatura do
contrato:
a)

Alvará sanitário em vigor, expedido pelo órgão competente.

b)

A licitante deverá apresentar declaração formal, sob as penas da Lei e nos moldes do Anexo VI que observa
e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no que diz
respeito à cota mínima de menores aprendizes em relação aos trabalhadores existentes em seu
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, conforme TAC nº 133/2017 firmado com o
Ministério Público do Trabalho – PROMO nº004450.2017.03.00/1.

8.2.4.

A Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil deverá apresentar também, a autorização
para tal, expedida pelo órgão competente, Quando a atividade assim o exigir.

8.3

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital.

8.4

Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica
sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta
realizada pelo Pregoeiro.
A documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta implicará na inabilitação do proponente, ficando
sujeito à penalidade prevista no item 11.1. deste Edital.

8.5.
8.5.1.

Nessa hipótese, a pregoeira convocará o segundo menor preço. Conforme disposições do item 7.9. do
Edital, e conservadas ainda, as disposições constantes dos itens 18.14. e 18.15.

8.6

Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando não declarada
pelo emitente, expedidos há (90) noventa dias, no máximo, da data de julgamento.
Em todas as hipóteses referidas no item anterior, não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo
de validade vencido.

8.7.
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8.8.

A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.1.5, que
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 8.2.1, deste edital,
terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade
em cinco dias úteis, (conforme alteração da Lei 147/14), a da sessão em que foi declarada como
vencedora do certame.

8.8.1

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.

8.8.2

Ocorrendo à situação prevista no item 8.8, a sessão do pregão será suspensa, podendo a pregoeira fixar,
desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer
ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

8.8.3

O benefício de que trata o item 8.8 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

8.8.4

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.8, implicará na inabilitação do licitante e a
retomada da Sessão Pública sem prejuízo das penalidades previstas no item 11.1, deste edital e ainda o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor e convocado para contratar com a Administração.

8.9

Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da
empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma
única empresa (razão social e CNPJ).

8.10

Todas as páginas da documentação deverão ser numeradas “pag x/y” e rubricadas pelo responsável
legal da licitante, não constituindo fato gerador de inabilitação a falta deste requisito, todavia, o
licitante que não o fizer terá o seu direito de manifestação acerca dos documentos apresentados
precluso, não podendo alegar em momento posterior a falta ou excesso de documentos acostados
ao feito, havendo, todavia, a necessidade de se rubricar todas as páginas no momento do certame.

9.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1.

Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas (conforme Decreto Municipal nº
6.644), qualquer pessoa poderá solicitar impugnação do ato convocatório do Pregão. Não serão
aceitos/reconhecidos as impugnações enviadas por fax, e-mail e/ou intempestivos.

9.1.1.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.1.2.

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
divulgada através dos meios em que se deu a divulgação do Edital.

10.

DOS RECURSOS

10.1.

Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contra-razões, em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.

10.2.

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso, e
adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira, ao vencedor.

10.3.

O recurso contra a decisão do Pregoeiro, bem como a impugnação, terão efeitos suspensivos conforme
decreto 6644/2013.

10.4.

O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5.

A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em Ata. Nessa
hipótese, igual procedimento será facultado aos demais licitantes, para contra-razões.

10.6.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sala da Comissão Municipal
de Licitação, situado à Praça JK, S/N, Centro em Mariana – MG, nos dias úteis no horário de 08h00min as
17h00min horas.
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10.7.

Não serão reconhecidos os memoriais de recursos enviados por fax, e-mail e/ou intempestivos.

11.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo
das multas e outras penalidades previstas no edital, no contrato e demais disposições legais.

11.1.2. Serão aplicadas multas nos casos de:
a)

Descumprimento do prazo de entrega estipulado pela contratada - multa de 1 % (um por cento) sobre o valor
da obrigação, calculada ao dia -.

b)

Desatendimento às demais obrigações assumidas pela contratada, não abrangidas pela alínea anterior multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor do objeto contratado, sem prejuízo da rescisão
contratual, a critério da Administração Municipal.

11.1.2.1.As multas previstas nas letras "a" e "b" do subitem anterior não poderão ultrapassar a 15% (quinze por
cento) do valor do contrato.
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para custear a execução do contrato, objeto desta licitação, correrão por conta do crédito
orçamentário da Prefeitura Municipal de Mariana, constante das dotações orçamentárias:
0802

08.243.0025.2.402

1129

339030– Ficha 221

13.

CONTRATO

13.1.

Com a licitante vencedora, será firmado contrato, nos casos que couber, de acordo com a minuta constante
do ANEXO III e com as demais disposições contidas neste Edital, seus anexos e proposta da licitante
vencedora, observada, ainda, as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Se a licitante vencedora, quando convocada, deixar de assinar o contrato, ou não aceitar, ou não retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, sem que tenha solicitado a prorrogação, serão convocadas as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, podendo a Administração optar por revogar a licitação, nos termos do Art. 64 da Lei
8.666/93.

13.3.

O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) MESES ou até a totalização dos serviços/mercadorias
licitados, observados os termos do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

14.

DA ATA E VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1.

Homologada a presente licitação, o Município de Mariana, lavrará o documento denominado ATA.

14.2.

A Ata de Registro de Preços será lavrada em quantas vias forem necessárias devendo uma ser juntada ao
processo que lhe deu origem, e as outras entregues aos setores de Contabilidade e Procuradoria e à
empresa vencedora.

14.3.

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para prestações de serviços do respectivo objeto,
por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

14.4.

A existência de preços registrados não obriga o Município de Mariana, a firmarem as contratações que deles
poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

14.5.

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
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Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
14.6.

O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata, após a primeira aquisição ou contratação por órgão
integrante da ata.

14.7.

Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.

14.8.

Caberá ao prestador de serviço beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

14.9.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.

14.10. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
14.11. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo e vigência da ata.
15-

CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1.

Após a sessão do Pregão o Município juntamente com as Licitantes vencedoras celebrarão a Ata que
terá validade por 12 (DOZE) meses.

15.2.

Em caso da(s) licitante(s) vencedora(s) não assinar(em) a Ata, reservar-se-á o Município de Mariana o direito
de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas
mesmas condições propostas ao primeiro colocado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a
licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste edital.

15.3.

Até a assinatura da Ata, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se o município de
Mariana tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

15.4.

Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, a
Município de Mariana poderá convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação de
acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002.

15.5.

A Ata a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser cancelada a qualquer tempo, independente de
notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na
forma do art. 79, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.

15.6.

A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a
cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada à documentação comprobatória que
justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito do Município de Mariana e
desde que não afete a boa execução da Ata.

15.7.

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

15.8.

Quando da necessidade de aquisição, o responsável pelo setor requisitante consultará o Setor de Compras
para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços
registrados.

15.9.

O fornecedor do bem ou prestador do serviço, deverá providenciar e encaminhar ao setor de compras,
sempre que se fizer necessário, os documentos que se encontrarem vencidos no procedimento licitatório.

16 –

DA FISCALIZAÇÃO
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16.1.

O Município de MARIANA exercerá a fiscalização, através de funcionário designado que verificará a
procedência das mercadorias ofertadas, comprovando a qualidade das mesmas e registrará todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora.
Verificada a irregularidade, serão aplicadas as sanções previstas na cláusula XVIII, constantes neste Edital.

16.2.

As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de MARIANA em nada restringem a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto
do contrato.

17 -

DO PAGAMENTO

17.1.

O pagamento do objeto desta licitação será efetuado até o 15° dia do mês subseqüente da aquisição do
objeto licitado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura em original.

17.1.1. No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências:
Nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada.
17.1.2. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;
17.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que
desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a
adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;
17.2.

O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do material e/ou
da prestação efetiva do serviço, forem apresentados os atestados de regularidade referentes à Seguridade
Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN. Conforme Decreto nº 3.436, de 01 de fevereiro de 2005.

18.

DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1

O presente edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do
instrumento contratual, independentemente de transcrição.

18.1.1 O Município de Mariana poderá, por despacho fundamentado da Pregoeira e até a entrega da Nota de
Empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a este assista o
direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do
processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante.
18.1.2

Após a homologação da licitação e autorização da despesa pela Autoridade competente, os licitantes
vencedores serão comunicados, por escrito, através de autorização de serviço, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.

18.1.3 Quando o licitante vencedor não apresentar a documentação exigida para sua habilitação no ato da
contratação, o município, através do Pregoeiro, convocará outro licitante, na ordem de classificação,
sucessivamente, observando a faculdade prevista no item 7.9. deste Edital.
18.1.3 Para celebrar a contratação, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação.
18.2.

É assegurado ao Município, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou em parte, a
presente licitação, dando ciência aos participantes, na mesma forma e meios em que ocorreu a sua
divulgação.

18.2.1 A nulidade do processo licitatório induz à da ATA, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da
Lei Federal n° 8.666/93.
18.3.

As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura do
envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada, a qualquer licitante,
observações ou reclamações impertinentes ao certame.

18.4.

A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições
deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

18.5.

Se o licitante vencedor recusar-se a entregar o material ou retirar o instrumento equivalente
injustificadamente, ou por motivo não aceito pelo MUNICÍPIO, será aplicado à sanção estabelecida no artigo
11, do Decreto nº 3.555/2000.
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18.6.

Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Município de Mariana
comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

18.7.

É facultada à pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deva constar no ato da sessão pública.

18.8.

As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Mariana – MG, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

18.9.

Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital,
deverá ser encaminhado por escrito à pregoeira, no Setor de Licitações do Município de MARIANA.

18.10. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
18.11. Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
18.12. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
18.13. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido. Desde que não haja comunicação em contrário por parte do
Pregoeiro.
18.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município.
18.15. O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não implicará no afastamento do licitante, desde
que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante
a realização da sessão pública de pregão.
18.16. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração Pública, a finalidade e a
segurança da contratação.
18.17. A licitante poderá, em caso de dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação deste Edital, consultar a
Comissão Municipal de Licitação através de carta protocolada ou via fax, cujos esclarecimentos e
providências emanados passarão a integrar o presente processo. Os esclarecimentos serão prestados até o
3o (terceiro) dia útil anterior à data de realização desta licitação, inclusive.
18.18. A Homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
18.19. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da medida provisória n.° 2182-18/01,
regulamentada pelo decreto n.° 3.555/2000 e suas alterações posteriores e subsidiariamente à lei n.°
8.666/93 e suas alterações posteriores.
18.20. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do licitante
vencedor, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura em original. os proponentes assumem todos os
custos de preparação e apresentação de suas propostas e o município não será, em nenhum caso,
responsável, por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
18.21. O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pela entrega dos itens nos setores solicitantes, no prazo
máximo de 07 (sete) dias após o recebimento da ordem de fornecimento ou no prazo acordado em ata da
sessão que determine os vencedores do certame, devendo o licitante informar a ocorrência de quaisquer
atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a entrega, sugerindo medidas para corrigir a
situação.
18.22. Poderão ser solicitados a qualquer licitante informações ou esclarecimentos complementares, a critério da
pregoeira, em uso da faculdade prevista no § 3°, do artigo 43 da lei 8.666/93.
19. DO FORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
19.1.

Fica eleito o Foro da Comarca de Mariana para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Mariana, 24 de Janeiro de 2019

MARCELLE ROBERTO SOARES
Pregoeira
ANEXO I
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO/QUANTITATIVO/TERMO DE REFERÊNCIA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – DESCRIÇÃO
UN
QUANT
VLR
UNIT

Nº
1.

ABOBRINHA MENINA

2.

Subgrupo verde. Sem defeitos (podridão,
rachaduras,
danos
profundos,
manchas,
substâncias estranhas e presença de parasitas,
larvas, insetos). Estar isenta de sujidades,
aparência e características de produto novo e em
ótimo estado de conservação.
ABÓBORA MORANGA HÍBRIDA

3.

Média, casca grossa de cor verde escura, sempre
brilhante e firme. Haste aparada, polpa alaranjada.
Sem defeitos graves, rachaduras injúrias
substâncias
estranhas
e
presença
de
microrganismos.
ALFACE CRESPA ou LISA

4.

Deverá ser fresca, de primeira qualidade, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor
da espécie e variedade, deverá estar firme e
intacta, livre de enfermidades, insetos e sujidades,
não estar danificada por qualquer lesão de origem
física, mecânica ou microbiológica que afete a sua
aparência. Não serão aceitas peças murchas.
Acondicionadas em sacos plásticos, livres de
sujidades, de parasitas, larvas. Cada unidade (pé)
de alface deverá apresentar peso mínimo de 200
gramas.
ALHO COMUM

5.

Graúdo do tipo comum, cabeça inteira
fisiologicamente
desenvolvido,
com
bulbos
curados, sem chocamento. Sem defeitos graves
(podridão, rachaduras, danos profundos, manchas,
danos superficiais, substâncias estranhas e
presença de microrganismos vivos).
BATATA DOCE

6.

Deve apresentar as raízes com diâmetro de no
mínimo 5 cm. Devem estar firmes, com a película
fina, lisa e sem brilho, branca ou rosa, sem cortes
ou picadas de insetos.
BATATA INGLESA LAVADA
Firme, inteira, tamanho grande ou médio,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, firmes, sem
corpos estranhos ou terra aderida à superfície
externa, desprovida de sabor ou odor estranho,

Kg

100

Kg

200

Kg

150

Kg

200

Kg

120

Kg

200

VLR
TOTAL
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7.

livre de substâncias tóxicas ou nocivas. Sem
defeitos graves (podridão, rachaduras, danos
profundos,
manchas,
danos
superficiais,
substâncias
estranhas
e
presença
de
microrganismos vivos).
BETERRABA

8.

Firme e compacta, devendo ser graúda, com talo e
folha, sem enfermidades, parasitas e larvas,
material terroso e sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
livre de resíduos de fertilizantes, transportada de
forma adequada.
BERINJELA EXTRA

9.

Fresca, ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência. Não serão
permitidas rachaduras, perfurações e cortes. A
polpa deverá estar intacta e limpa.
BRÓCOLIS

10.

Tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração
uniformes. Folhas firmes sem áreas amareladas,
sem sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência ou qualidade coloração
verde-azulada. Intactas, firmes, frescas e bem
desenvolvidas. Isentas de folhas externas sujas de
terra aderente.
CEBOLA AMARELA

11.

Amarela, sem brotamento, sem defeitos graves
(podridão, rachaduras, danos profundos, manchas,
danos superficiais, substâncias estranhas e
presença de microrganismos vivos).
CEBOLINHA

12.

Fresca. De 1ª qualidade. Tamanho e coloração
uniforme. Deverão ser bem desenvolvida, firmes e
intactas. Isenta de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal. Livre de presença de
sujidades, parasitas, larvas, insetos. Sem danos
físicos e mecânicos. O molho de cebolinha deverá
apresentar peso de 100 gramas.
CENOURA

13.

Vermelha, sem defeitos graves (podridão,
rachaduras, danos profundos, manchas, danos
superficiais, substâncias estranhas e presença de
microrganismos vivos). Sem talo.
SALSINHA
Fresca. De primeira qualidade. Tamanho e
coloração
uniforme.
Deverão
ser
bem
desenvolvidas, firmes e intactas. Isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa
à normal. Livre de resíduo de material fertilizante,
parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos.
Molhos de 50 gramas.
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150

Kg

100
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100
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25
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250
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15
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14.

CHUCHU SUB-GRUPO VERDE CLARO
Cor verde claro, formato pera, tamanho e
coloração uniforme, firme e compacto, livre de
resíduos de fertilizantes, insetos, parasitas e
larvas, material terroso e sujidades, sem defeitos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, de colheita recente.

15.

150

Kg

80

Kg

150

Kg

50

Kg

140

Kg

200

Kg

60

Kg

100

COUVE MANTEIGA
Fresca. De primeira qualidade. Tamanho e
coloração
uniforme.
Deverão
ser
bem
desenvolvida, firme e intacta. Isenta de
enfermidades, material terroso e umidade. Livre de
resíduos, material fertilizante, sujidades, parasita,
insetos e larvas. Sem danos físicos e mecânicos.

16.

COUVE-FLOR

17.

Cor branca ou creme, com mínimo de folhas, sem
defeitos graves (podridão, danos profundos,
impurezas, passadas, ser bem definidas, sãs,
inteiras, limpas e livres de umidade externa).
ESPINAFRE

18.

De ótima qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes sem traços de descoloração turgescente,
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Tamanhos
uniformes e típicos da variedade. Sem defeitos
que afetem a sua formação e a sua aparência,
livre de enfermidades e insetos.
INHAME

19.

Raiz na cor marrom, formato alongado. Sem
defeitos graves (podridão, rachaduras, danos
profundos,
manchas,
danos
superficiais,
substâncias
estranhas
e
presença
de
microrganismos).
MANDIOCA

20.

Fresca, com casca inteira não fibrosa, isenta de
umidade, raízes medianas firme e compacta, sabor
e cor próprios da espécie isenta de enfermidades e
sujidades, sem danos físicos ou mecânicos oriundo
do manuseio e transporte de colheita recente.
MANDIOQUINHA (BAROA)

21.

Kg

Cor amarela intenso e formato cilíndrico, classe,
com aproximadamente 40 a 50m de diâmetro com
raiz com tamanho maior que 120 e menor que 180
mm, sem defeitos graves, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças, murchas ou podridão, sem
escurecimentos graves ou danos mecânicos.
MILHO VERDE
Sabor e aroma característicos. Estágio de
maturação,com umidade variando de 70 a 80%,
grãos dentados amarelos,grãos uniformes, espigas
longas e cilíndricas (espigas maiores que15 cm de
comprimento e 3 cm de diâmetro), sabugo fino e
claro.
Espigas íntegras, sem defeitos graves, rachaduras,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

injúrias
por
pragas
ou
doenças,
sem
escurecimentos graves ou danos mecânicos. As
espigas devem ser entregues limpas, sem palha e
qualquer outro resíduo.
PEPINO
Subgrupo verde escuro, tamanho entre 10 a 20
cm, sem defeitos graves, podridão, danos
profundos,
desidratação
ou
virose,
oco,
descolorado, passado ou torto.
QUIABO COMUM
Fruto de porte médio, de boa qualidade, fresco, e
firme, apresentando tamanho uniforme e
apresentar grau de maturação tal, que permita
suportar a manipulação e armazenamento. Não
deve apresentar excesso de dureza. Sem defeitos
graves (podridão, rachaduras, danos profundos,
manchas,
danos
superficiais,
substâncias
estranhas e presença de microrganismos).
REPOLHO
Fresco, sem defeitos graves, com folhas verde,
sem traços de descoloração turgescente, folhas
intacta, firmes e bem desenvolvidas. Tamanhos
uniformes, e típicos da variedade. Sem defeitos
que afetem sua formação e aparência, livre de
enfermidades e insetos. Estar livre de resíduos,
material fertilizante, sujidades, parasita, insetos e
larvas. Sem danos físicos e mecânicos.
VAGEM MACARRÃO
Deverá ser procedente de espécimes vegetais
genuínos e sãos, serem frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, apresentar grau máximo de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições adequadas
para o consumo, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência.
TOMATE CEREJA
Sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos
profundos,
manchas,
danos
superficiais,
substâncias
estranhas
e
presença
de
microrganismos vivos).
TOMATE ANDREA
Tomate andrea, formato característico, firme, liso,
maturação intermediária, de cor uniforme, sem
manchas e rachaduras.
PIMENTÃO VERDE
Pimentão verde, de primeira, tamanho e coloração
uniforme, sem lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes.
TAIOBA
Pé de tamanho médio, fresco, folhas de coloração
verde clara, sem folhas amareladas e apodrecida.
RÚCULA
Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes, sem
traços de
descoloração e turgescência, intactas, firmes e

Kg

30

Kg

60

Kg

200

Kg

100

Kg

60

Kg

200

Kg

50

Kg

50

Kg

50
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31.

32.

bem desenvolvidas.
AGRIÃO
Maço de tamanho médio com folhas de coloração
verde, sem partes estragadas e amareladas.

33.

ACELGA
Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, sem
defeitos com folhas verdes, sem traços de
deterioração e turgescência (inchaço), intactas,
firmes e bem desenvolvidas.
OVOS DE GALINHA (CAIPIRA)

34.

Com superfície limpa e lisa. Casca inteira. Sem
deformações. Deverão ser frescos, apresentar
casca limpa e intacta, isenta de umidade externa
anormal, mofo ou cheiro desagradável. Em
embalagem de papelão e etiquetada contendo a
identificação do produtor, data de validade.
BANANA PRATA

35.

Separada por lotes, por cor, tamanho e
qualidade. Sem defeitos (podridão, rachaduras,
danos profundos, substâncias estranhas, e
presença de insetos de sujidades, parasitas, ou
larvas). Não poderá ser entregue banana verde,
nem com maturação excessiva.
ABACAXI PÉROLA GRAÚDO

36.

Polpa amarela. Separado por lotes
homogêneos. Sem defeitos graves (podridão,
rachaduras, danos profundos, manchas, danos
superficiais, substâncias, estranhas e presença
de microrganismos vivos)..
GOIABA VERMELHA

37.

“In natura”, de primeira qualidade.
Frescas,com características de cultivo bem
definidas, grau de maturidade médio, estar
intactas, livres de rachaduras, cortes e
esmagamento.
LARANJA SERRA DÁGUA ou CAMPISTA

39.

Sem defeitos graves (podridão, rachaduras,
danos profundos, manchas, danos superficiais,
substâncias estranhas e presença de
microrganismos vivos). Polpa suculenta.
LIMÃO TAHITI
De 1ª qualidade, fresco, sem defeitos sérios,
apresentando tamanho, cor e conformação
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e
maduro. Polpa suculenta.
MAÇÃ GALA

40.

Separada por lotes homogêneos. Cor vermelha.
Isenta de cortiças, lesões cicatrizadas,
manchas, danos mecânicos, rachaduras ou
lesões abertas.
MAMÃO FORMOSA EXTRA

38.

Kg

50

Kg

50

Dúzia

300

Kg

400

UN

300

Kg

100

Kg

250

Kg

80

Kg

250

Kg

250
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41.

Sem defeitos como podridão, rachaduras,
danos profundos, manchas, danos superficiais,
substâncias estranhas e presença de
microrganismos vivos. Com 80 a 90% de
maturação, casca firme e com brilho livre de
sujidades, parasitas e larvas.
MANGA

42.

Sem defeitos como podridão, rachaduras,
danos profundos, manchas, danos superficiais,
substâncias estranhas e presença de
microrganismos vivos.
MELANCIA REDONDA GRAÚDA

43.

44.

45.

46.

Sem defeitos como podridão, rachaduras,
danos profundos, manchas, danos superficiais,
substâncias estranhas e presença de
microrganismos vivos.
MARACUJÁ AZEDO
Grupo amarelo. Deverá apresentar grau de
maturação tal que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação.
Não deve estar golpeado e danificado por
qualquer lesão física, mecânica ou biológica
que afetam sua aparência, a polpa e o
pedúnculo (quando houver) deverão se
apresentar intactos e firmes.
TANGERINA PONKAN GRAUDA
Das variedades: Mexerica ou Ponkan. Deve
apresentar as características da variedade bem
definidas (cor, textura, sabor), aroma levemente
perfumado, estar fisiologicamente
desenvolvida, sadia, isenta de substâncias
nocivas à saúde. Deverá apresentar grau de
maturação tal que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação.
Deverá apresentar-se bem formado, sem
manchas, sem ataque de pragas e doenças,
sem rachaduras e danos mecânicos.
ABACATE COMUM EXTRA
De 1ª qualidade, tamanho médio, sem
ferimentos ou defeitos, em grau médio de
amadurecimento, sem danos físicos e
mecânicos, isenta de partes pútridas.
JABUTICABA
Fruta in natura, deve apresentar-se fresca, com
casca dura e escura, não imaturo e com aroma
característico da espécie. Produtos íntegros,
firmes, sem traços de descoloração ou
manchas, isentos de aromas, sabores e odores
estranhos. Ausência de danos físicos e
mecânicos que afetem a aparência e que
facilitem a proliferação de bactérias
putrefativas, rachaduras, perfurações e cortes.
Devem estar livres de enfermidades, isentos,
moluscos e larvas. Não devem conter corpos
estranhos aderentes à superfície externa, terra,
bolor ou mucosidade (“textura gosmenta”), e

Kg

150

Kg

400

Kg

250

Kg

200

Kg

150

Kg

80
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umidade externa anormal.
LIMÃO CRAVO
Limão cravo fresco com 60 e 70% de
maturação, cheiro e sabor próprio, com polpa
firme na coloração laranja e intacta, devendo
ser desenvolvido, isenta de enfermidades,
parasitas e larvas, material terroso e sujidades,
sem danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$
47.

Kg

150

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiro para alimentação das crianças e adolescentes das Unidades de
Acolhimento Institucional e pessoas em situação de rua no Abrigo Provisório, de modo a atender aos padrões
nutricionais e dispositivos legais vigentes.

2 - OBJETIVO ESPECÍFICO/JUSTIFICATIVA

A aquisição de hortifrutigranjeiro objetiva o abastecimento das Unidades de Acolhimento Institucional, de modo a
oferecer uma alimentação nutricionalmente completa, dentro das recomendações nutricionais para crianças e
adolescentes, respeitando seus hábitos alimentares e priorizando o acesso, variedade, qualidade e quantidade
adequadas. Desta forma, objetiva-se garantir a Segurança Alimentar e Nutricional das mesmas, uma vez que a
ingestão de todos os nutrientes (carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas e minerais) são importantes para
crescimento e desenvolvimento adequado. A privação destes nutrientes em qualquer fase da vida é prejudicial,
destacando-se as deficiências

nas primeiras fases da vida que podem

acarretar

comprometimento do

desenvolvimento motor e psicológico da criança, além de diversas doenças com impacto em saúde pública, como
anemia, desnutrição, hipovitaminoses e obesidade, associado à maior susceptibilidade imunológica. Desta forma,
observa-se a necessidade do oferecimento de hortifrutigranjeiro na sua variedade, de forma a contemplar todos os
nutrientes para alimentação balanceada e garantia do direito à alimentação.

3 - NORMAS GERAIS.
Os alimentos fornecidos pelas empresas deverão atender as observações abaixo:
1) Ter sua qualidade de acordo com o padrão constante deste instrumento e legislação vigente no país sobre o
assunto, tais como:
- Instrução Normativa Conjunta nº 9, de 12 de novembro de 2002. Dispõe que as embalagens destinadas ao
acondicionamento de produtos hortícolas "in natura" devem atender, sem prejuízo das exigências dispostas nas
demais legislações específicas.
1) Serem fornecidos e utilizados sempre dentro do prazo de validade.
2) Ter cumprido, pelo seu fabricante, a Legislação de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos
Elaboradores / Industrializadores de Alimentos.
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6) Quando envasados sê-lo através de processamento tecnológico adequado, de forma asséptica, em embalagem
hermeticamente fechada que não permita a passagem de ar e luz e assegure a sua apresentação e conservação até
o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração.
7) Quando congelados ou refrigerados/resfriados, serem transportados em condições adequadas e seguras que
preservem tanto sua qualidade quanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas (vide
Resolução SES nº 532/93).
8) Quando “in natura”, serem íntegros e frescos.
9) Serem fornecidos e utilizados sempre dentro do prazo de validade.

4 - NOTA:
A reprovação do produto está condicionado ao não atendimento dos seguintes critérios:
1. especificação técnica contida no edital;
2. não concordância da composição química e informação nutricional exigida por meio da rotulagem do próprio
produto (quando houver);
3. embalagem exigida;
4. peso exigido;
5. sabor (quando houver);
6. ser impróprio para consumo humano;
7. acondicionamento em embalagem inadequada e/ou danificada.
8. não tenha registro junto ao Ministério da Agricultura (quando houver);
9. e de procedência duvidosa.
Deve-se ressaltar que a entrega do hortifrutigranjeiro será feita de acordo com a periodicidade de 01 (uma) vez na
semana, em data a ser definida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. A entrega deverá
ser realizada de 07h30min às 17h00min.
É de obrigação e inteira responsabilidade do fornecedor disponibilizar pessoal para a carga e descarga dos gêneros,
que deverá ser realizada nas 3 (três) Unidades de Acolhimento Institucional.
O veículo e a carroceria de transporte devem ser cobertos, mantidos em perfeito estado de conservação e higiene.
Não é permitido transportar alimentos com pessoas e animais. O transporte, a carga e a descarga devem garantir a
integridade e a qualidade do produto e impedir a contaminação e a deterioração do produto. Caso o item solicitado
ao fornecedor não possa ser entregue em virtude de alguma intercorrência, esta deverá ser comunicada por escrito
com antecedência, de forma que o item possa ser substituído pelo responsável pelo pedido.

ATENÇÃO: todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparente e identificada com o peso do produto.

JULIANO MAGNO BARBOSA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
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ANEXO II
o

PREGÃO N PRG 009/2019
MODELO DE CARTA PROPOSTA
............................................................................
Local e data
À
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: PREGÃO No PRG009/2019
JULGAMENTO: 14/02/2019

08:45hs

Prezados Senhores:
Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO No PRG009/2019, e Apresentam-lhes nossa proposta para O
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do
Edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

PREÇO:
RELACIONAR OS ITENS DO ANEXO I, NA ORDEM EM QUE SE APRESENTAM, INFORMANDO A
DESCRIÇÃO, MARCA, UNIDADE, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL DE CADA ITEM,
BEM COMO DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL.
-

O valor global da proposta é de R$...............................................................................

-

O prazo de validade da proposta é de .......... (.................) dias, contados a partir da data de julgamento da
licitação.

Responsável Legal

: .........................................................................................................

Atenciosamente,
......................................................................
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Assinatura do Responsável Legal
CPF :
EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ

: ............................................................................................................
: ............................................................................................................
: ....................................................................INSC. EST.......................
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ANEXO III
MINUTA DA ATA
ATA/CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
N º ___/2019
Celebrado entre o Município de Mariana e ........................
CONTRATANTE: Município de Mariana
CONTRATADO: .............................
VALOR: R$.......................
PRAZO: ........................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303.0001- 44sob nº,
com sede nesta cidade a Praça JK, S/N, Centro, CEP 35.420-000, neste ato representado pelo Sr. Prefeito
Municipal, Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, casado, residente e domiciliado neste município, CPF sob o nº
042.714.956-89, de ora em diante denominada, simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado..............................,
CNPJ.............................., com sede na........................, nº............ – .............., cep:..........., neste ato representado
por ....................................., doravante denominado CONTRATADO, considerando o Processo licitatório ....../2019 –
Pregão ..../2019 – Registro de Preço e nos termos da Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, em especial
seu Art.15, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas demais normas e condições
estabelecidas no edital de convocação e em face à classificação das propostas apresentadas no pregão
supramencionado, conforme publicação do RESULTADO DA LICITAÇÃO, HOMOLOGADA e ADJUDICADA pelo Sr.
Prefeito Municipal, Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, RESOLVE registrar os preços para a aquisição de produtos e
serviços constantes nesta ata, a serem utilizadas no Município Mariana, tendo sido os referidos preços oferecidos
pelas empresas respectivas, cujas propostas foram selecionadas em primeiro lugar, observadas as condições
enunciadas nas CLÁUSULAS que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto ...................................., conforme relação quantificada e especificada no Anexo I
do Edital e proposta da Contratada, sendo vencedora do item (s)........., ou seja:
a) ....................................
b) ....................................
c) ....................................
d) ....................................
CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O presente contrato terá os preços discriminados na proposta da Contratada, nos quais estão incluídos todos os
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO
O valor total estimado desta Ata é de R$....................., sendo efetuado pagamento de acordo com a prestação de
serviço, conforme cláusula oitava deste contrato, reservando o direito de a administração utilizar ou não a totalidade
da verba prevista:

Parágrafo Primeiro: A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, sendo prerrogativa da Contratante de contratar ou não a totalidade dos serviços
licitados constante no Pregão .............Registro de Preço, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições, conforme art.15,§4º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA/CONTRATO
A presente Ata/Contrato vigorará por 12 (doze) meses, com início em.................... e término previsto
para...................
CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para prestações de serviços do respectivo objeto, por
todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A existência de preços registrados não obriga o Município de Mariana, a firmarem as
contratações que deles poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
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consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata, após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da ata.
PARÁGRAFO QUARTO – Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
PARÁGRAFO QUINTO – Caberá ao prestador de serviço beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
PARÁGRAFO SEXTO – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços,
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
PARÁGRAFO OITAVO – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo e vigência da ata.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO
Os preços propostos para a execução do objeto licitatório poderão ser reajustados desde que não seja com
periodicidade inferior a 01 (um) ano, conforme disposições contidas na Lei Federal nº. 10.192/2001.
§ 1º - O prazo mínimo de 01 (um) ano para o primeiro reajuste será contado a partir da data limite para apresentação
das propostas constante no instrumento convocatório.
§ 2º - O primeiro reajuste será concedido mediante a aplicação do Índice IPCA, apurado com base na variação de
seu percentual no período compreendido entre a da data limite para apresentação das propostas constante no edital
e o mês em que for completado o prazo de 01 (um) ano indicado no § 1º acima.
§ 3º - Os reajustes subsequentes, se necessários, serão realizados no prazo de 01 (um) ano a contar da última
concessão mediante a aplicação do Índice IPCA apurado com base na variação de seu percentual nos 12 (doze)
meses anteriores.
§ 4º - Para a concessão dos reajustes, a contratada deverá protocolizar requerimento escrito perante a Controladoria
Interna do Município de Mariana, no prazo máximo de 10 (dez) dias após ser completada a anualidade, para que se
proceda à devida análise do pleito.
§ 5º - Caso a contratada deixe de apresentar o requerimento no prazo e forma acima indicados, restará
caracterizada a sua renúncia ao reajuste pretendido e a decadência de seu direito, relativamente ao respectivo
período aquisitivo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Para a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro contratual, a contratada deverá apresentar documentos
fiscais somados a outros que julgar pertinentes e que comprovem a elevação dos preços de forma imprevisível e
inesperada.
Parágrafo Primeiro: Mesmo comprovada à 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 o contrato e iniciar outro processo
licitatório.
Parágrafo Segundo: Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro,
ou, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Contratado será convocado pela Contratante
para alteração, por aditamento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS
A entrega dos materiais/serviços................................................................... será feita conforme as necessidades
da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.
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Parágrafo Primeiro: Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Secretaria Municipal de.................., no prazo máximo de 24 (vinte e quatro), contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente do contrato.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
O pagamento do objeto deste contrato será efetuado até o 15° dia do mês subseqüente da entrega dos materiais/
serviços mediante a apresentação da competente nota fiscal, que deverá estar acompanhada da Solicitação do
pedido pela Unidade Solicitante, ambos atestados pela fiscalização da Secretaria Municipal de ..................,
coordenadora dos serviços.
Parágrafo Primeiro: A Nota Fiscal correspondente deverá constar o número do procedimento licitatório e Registro
de Preços que lhe deu origem, e ser entregue pela licitante vencedora, diretamente a Secretaria Municipal de
...................., que somente atestará o recebimento/prestação do serviço e liberará a referida Nota Fiscal para
pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
Parágrafo Segundo - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela
será devolvida à licitante vencedora, pelo representante do Município de Mariana e o pagamento ficará pendente
até que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para Prefeitura
Municipal de Mariana.
Parágrafo Terceiro - Em hipótese alguma haverá pagamento antecipado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para atendimento da Secretaria de ................ correrão à conta da seguinte classificação orçamentária.
Caso outro órgão/Secretaria solicite o serviço correção por conta de sua dotação a apresentar:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
10.1 – A prestação/aquisição do serviço solicitados na presente Ata/Contrato só estará caracterizada mediante
apresentação do pedido.
10.2 – O licitante vencedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a prestação dos serviços deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Sem prejuízo das disposições em Lei, constituem obrigações das Partes:
I - DA CONTRATADA:
a) Prestar o serviço especificado no objeto desta Ata/Contrato, de acordo com as solicitações da Secretaria
Municipal de ............, observadas as normas legais vigentes como também as cláusulas e condições nele contidas;
b) Emitir as Notas Fiscais/Fatura tendo em vista os serviços realizados, anteriormente à emissão da Nota;
c) Manter, durante toda a execução do serviço, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Processo Licitatório;
d) Responsabilizar-se pelas relações trabalhistas de seus funcionários que trabalharem em função do contrato.
e)Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou
pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, ao contratante ou a terceiros na execução do
serviço.
f) Assumir integralmente o ônus tributário incidente sobre as notas fiscais que emitir, permitindo-se, no pagamento
das faturas, os descontos legais.
g) Demais obrigações constantes do Edital da Licitação.
II - DO CONTRATANTE:
a) Credenciar, através da Secretaria Municipal de ................., servidores para assinar as requisições de
atendimento;
b) Através da Secretaria Municipal de............., procederem à recepção e conferência das Notas Fiscais/Fatura
emitida pela Contratada encaminhando-as à Diretoria de Material para devido processamento.
c) Aprovar as Notas Fiscais/Fatura apresentadas pela Contratada, assegurando o pagamento das mesmas mediante
a compatibilização desta com a efetiva entrada dos produtos no almoxarifado municipal.
d) acompanhar e conferir a prestação do serviço;
e) Efetuar os pagamentos a Contratada
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
11.1 – Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o
contrato, retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos
previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
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I – Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II – Cancelamento do preço registrado/Contrato;
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo
de até 2(dois) anos.
11.2 – Por atraso injustificado na execução do contrato:
I – multa moratória nos seguintes percentuais:
a)
Os primeiros 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da
prestação do serviço, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação que rege a matéria.
o
b)
A partir do 6 (sexto) dia, multa de 2% (dois por cento), também calculada sobre o valor do serviço prestado,
conforme Art. 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
II –rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso;
III – Cancelamento do preço registrado.
11.3 – Por inexecução total ou execução irregular do contrato de prestação de serviço:
I – Advertência por escrito nas faltas leves;
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou da totalidade da prestação
do serviço não executado;
III – Suspensão temporária de participação e, licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo
de até 2(dois) anos;
IV – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
11.4 – Impedimento de licitar e contratar com a Administração de até 5 (cinco) anos nos casos de:
I – ensejar o retardamento da execução do certame;
II – não manter a proposta;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fizer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal;
VI – falhar ou fraudar na execução do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aplicação das sanções previstas nesta ata não exclui a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos
causados à administração.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do município de mariana, via
tesouraria municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação
enviada pelo município de mariana.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no municipio
de mariana, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a
diferença será cobrada na forma da lei.
PARÁGRAFO QUARTO – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
PARÁGRAFO QUINTO – Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEXTO – As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no registro cadastral deste
município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES
A presente Ata/Contrato poderá ser alterado:
I. Unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a)
quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos;
II. Por acordo entre as Partes:
a) quando necessária à modificação do modo da prestação do serviço, face verificação técnica de inaplicabilidade
dos termos contratuais originários;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
13.1.1 - Pela Administração, quando:
13.1.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
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13.1.1.2 - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não
aceitar sua justificativa;
13.1.1.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da
Administração;
13.1.1.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se
assim for decidido pela Administração;
13.1.1.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
13.1.1.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
13.1.1.7 - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de
administração da presente Ata de Registro de Preços;
13.1.1.8 - no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.
13.1.1.9 -A lentidão de seu cumprimento, levando o Contratante a contrair prejuízos
13.1.1.10 -O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos
13.1.1.11 -A paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante;
13.1.1.12 -A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou
transferência , total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no contrato;
13.1.1.13 -O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e gerenciar a
execução, assim como as de seus superiores;
13.1.1.14 -O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador deste contrato;
13.1.1.15 -A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
13.1.1.16 -A dissolução da sociedade;
13.1.1.17 -A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução
do Contrato;
13.1.2 - Pelas detentoras, quando:
13.1.2.1- mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata
de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
13.1.2.2 - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII,
caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO GERENCIAMENTO
O presente contrato será acompanhado pelo servidor..........................., que ficará responsável por fiscalizar a
execução do mesmo, verificando a procedência do serviço prestado, registrando todas as ocorrências e deficiências
verificadas em relatório, devendo manter contatos com o Contratado para a solução dos problemas detectados, bem
como acompanhar a vigência do mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Mariana, em nada restringe a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do
contrato.
Parágrafo Segundo – A Contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização,
durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização/gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta ata, o edital de convocação e as propostas das empresas classificadas no certame supramencionado.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato da presente Ata/Contrato será publicado por conta do Município de Mariana.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Mariana/MG, para dirimir as questões oriundas deste Ata/Contrato.
E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2
(duas) testemunhas.
Mariana, ___ de _____ de 2019
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___________________________
..................................
Representada por
.........................
CNPJ:

__________________________
Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior
Prefeito Municipal

____________________________
Secretário Municipal de .........
ANEXO IV
PREGÃO No 009/2019
MODELOS DE DECLARAÇÕES

1 - Declaramos que nos responsabilizamos, para o Pregão PRG 009/2019, sob as penas cabíveis, de comunicar à
Prefeitura Municipal de Mariana a superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme o previsto no art. 32,
parágrafo 2o, da Lei Federal no 8.666, de 21.06.93;
2 - Declaramos haver tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação Pregão PRG 009/2019.
3 - Declaramos, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos.
(

) Emprega menor, a partir de 14(quatorze) anos na condição de aprendiz.

............................. ,........... de ................... de ................

................................................................................
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo de CNPJ da Licitante
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL PRG 009/2019
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

A empresa (Razão Social da Licitante),
CNPJ (número), sediada na Rua _________ nº ______, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante legal,
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:
a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei
Complementar 123/2006;
b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC
123/06;
c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º,
da Lei nº 8.666/93.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localidade e data: ____________

_____________________
Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente
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ANEXO VI

PREGÃO PRG 009/2019

A empresa __________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
_____________________________________, com sede à Rua __________________________________, nº______
Bairro:_______________________ Cidade _______________________, REPRESENTADA NESTE ATO POR
________________________________________________________________________________,
ID________________________________,CPF_________________________________,
NACIONALIDADE______________________, ESTADO CIVIL ______________ declara, sob as penas da Lei, que
observa e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no que diz
respeito à cota mínima de menores aprendizes em relação aos trabalhadores existentes em seu estabelecimento,
cujas funções demandem formação profissional.
Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

__________________, ____ de __________ de 2019.

______________________________________________________
Assinatura do representante da empresa

