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E  D  I  T  A  L 
 

 

 

Pregão Presencial nº.   036/2017 

Processo Licitatório nº. 104/2017 

 

A Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL-MG, torna publico a realização do procedimento Licitatório, 

na modalidade Pregão Presencial nº 036/2017, objetivando REGISTRO DE PREÇO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF 

SERVICE, PRATO FEITO E MARMITEX) 

 Esta licitação é do tipo menor preço por item e reger-se-á pelas disposições legais pertinentes, 

em especial a Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, e no que couber o presente 

edital. 

  Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes, serão prestados na sede 

desta Prefeitura, à Praça Theopompo de Almeida, 250, Centro ou através do telefone nº (033) 3751-

1047, em horário comercial. 

  A apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que o 

licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que 

obteve da Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL/MG informações satisfatórias sobre qualquer ponto 

duvidoso, e considera que o seu texto lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa 

e totalmente satisfatória. 

Os proponentes deverão protocolar os envelopes contendo documentação de habilitação e proposta até 

às 16:00 horas do dia 06 de julho de 2017. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2017  

PROCESSO N° 104/2017 

 

A Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL/MG, torna pública que, com base na Lei Federal nº. 10.520 

de 17-07-02 e Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações que, fará realizar a Licitação 

na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o Edital de Pregão 

Presencial nº. 036/2017, devendo os envelopes de proposta e documentação ser entregues no Setor de 

Licitações à Praça Theopompo de Almeida, 250, Centro, PEDRA AZUL/MG, no dia 06 de julho de 

2017, sendo os mesmos protocolados até as 16:00 horas e que os mesmos serão abertos no mesmo dia 

às 16:00 h (dezesseis) horas. O pregão será realizado pelo Pregoeiro legalmente designada, tendo como 

Equipe de Apoio também designada pela Portaria nº 089/2017 de 02 de janeiro de 2017. 

1. Do objeto  

1.1 - O presente pregão tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA NO RAMO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE, PRATO 

FEITO E MARMITEX) 

2.1. Da justificativa do serviço  

2.1.1 - Justifica-se pois este Município de Pedra Azul para atender sua demanda administrativa de 

diversos departamentos e Secretarias, no que tange a Registro de Preço para a Contratação de empresa 

no ramo de fornecimento de refeições em restaurante SELF SERVICE e fornecimento de “marmitex” 

desta Municipalidade. 

Item Descrição do Objeto Unid. Quant. 

01 Refeições livres servidas em self service, contendo: arroz 

branco, feijão em calda ou tropeiro, carne vermelha de 1ª (bife, 

picadinho e carne assada, alcatra, contra filé, chã de dentro ou 

patinho) CARNE BRANCA (ave, coxa, sobre-coxa, peito) 

PEIXE (filé ou postas), ACOMPANHAMENTO (macarrão, 

polenta, mandioca, purê, salpicão, banana frita, batata frita, 

verduras, legumes, farofa, etc.), SALADAS DIVERSAS E 

VARIADAS (cruas, cozidas, folhas), acompanhada de 01 (um) 

suco ou refrigerante de 350 ml. 

Refeições 5.000 

02 Refeições servidas em prato feito, “PF” A composição das 

refeições deverá ser variada, contendo o mínimo de 700g 

(setecentos gramas), composta de arroz, feijão, farofa, carne 

branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas 

Refeições 2.000 
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diversificada, legumes e etc. As refeições devem ser 

acompanhadas de 01 (um) suco ou refrigerante de 350 ml. 

03 Fornecimento de alimentação pronta acondicionada em 

embalagens tipo “marmitex”. A composição das refeições deverá 

ser variada, contendo o mínimo de 500g (quinhentos gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e 

legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com tampa, acompanhado 

de talheres descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 5.000 

04 Fornecimento de alimentação pronta acondicionada em 

embalagens tipo “marmitex”. A composição das refeições deverá 

ser variada, contendo o mínimo de 700g (setecentos gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e 

legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com tampa, acompanhado 

de talheres descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 10.000 

05 Fornecimento de alimentação pronta acondicionada em 

embalagens tipo “marmitex”. A composição das refeições deverá 

ser variada, contendo o mínimo de 1000 g (mil gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e 

legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com tampa, acompanhado 

de talheres descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 3.000 

 

2.1.2 – Os Serviços previstos poderão ser acrescidos ou suprimidos atendendo aos interesses do 

Município e aos dispositivos legais até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, sobre o valor inicial do 

contrato, conforme parágrafo primeiro, do Artigo 65, da Lei nº. 8.666/93. 

2. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL 

2.1 – A licitante poderá adquirir o Edital no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 

PEDRA AZUL ou pelo email pamglicita@yahoo.com.br  

2.2 – Se for solicitado pelo licitante (via e-mail, telefone), o edital também poderá ser enviado por e-

mail; 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

mailto:pamglicita@yahoo.com.br
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3.1 - Poderão participar deste pregão pessoas jurídicas e físicas residentes no país, que satisfaçam as 

condições e disposições contidas neste Edital e anexos apresentando a documentação relacionada no 

tópico HABILITAÇÃO. 

3.2 - Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, 02 (dois) 

envelopes devidamente fechados, contendo no envelope nº. 1, sua proposta comercial conforme 

solicitado no item 6 deste Edital, e no envelope nº. 2 a documentação comprobatória da habilitação 

solicitada no item 7 deste Edital. 

3.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

3.3.1 – concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

3.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos, ou por 

esta tenham sido declaradas inidôneas; 

3.3.3 – que estejam reunidas em consórcio e seja controlada, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, 

qualquer que seja a sua forma de constituição;  

3.3.4 – estrangeiras que não funcionam no país. 

3.4 – Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração Pública. 

3.5 – Não serão admitidas na licitação, como proponentes, pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 

3.6 – Empresas que possuírem sócio, diretor ou responsável técnico que tenha tido vinculo empregatício 

com o município há menos de 180(cento e oitenta) dias, anteriores á data da publicação deste edital. 

3.9 – A observância das vedações do item 3.3 e seus sub-itens, é de inteira responsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento, sujeita-se ás penalidades deste edital. 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente credenciados por 

instrumento público de procuração, ou por instrumento particular com firma reconhecida, com poderes 

para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 

do proponente; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia 

autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
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direitos de assumir obrigações decorrentes de tal investidura, ou ainda, caso seja pessoa física, 

apresentar apenas o documento de Identidade com foto. 

4.2 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo I, ou procuração com fins 

específicos. 

4.3 - Juntamente com o credenciamento, os proponentes/ representantes deverão apresentar declaração 

de que atendem plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme 

modelo constante do Anexo II e Declaração que concorda com os Termos do Edital (Anexo VI), sob 

pena de desclassificação. 

4.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, o representante poderá 

representar mais de uma empresa desde que não seja para um mesmo item. 

4.5 - No caso de licitantes que sejam MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou MEI 

deverá ser apresentada Certidão expedida pela Junta Comercial, atualizada, sob pena de não receber o 

tratamento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, destinada às ME e EPP. 

A Certidão expedida pela Junta Comercial será considerada como válida por 60 (sessenta) dias, a partir 

da data de sua emissão. 

5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

5.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

5.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” nº. 01 e “Documentação de Habilitação” nº. 02 deverão ser 

em envelopes separados, devidamente lacrados e entregues ao Pregoeiro e sua equipe, para serem 

protocolados no endereço, dia e horário abaixo: 

Praça Theopompo de Almeida, 250 – Centro - PEDRA AZUL/MG.                                       

Data: 25 de maio de 2017 

 Horário: 15:00 horas 

6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1 - As propostas deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo na parte externa os 

seguintes dizeres: 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: (citar o nome da empresa) ou licitante em caso de pessoa física 

ENVELOPE Nº. 01: "PROPOSTA COMERCIAL" 
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6.2 – A Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL, fornecerá a cada licitante, modelo de formulário de 

proposta (anexo VIII), que o licitante apresentará preenchido, em todos os campos, em português, por 

meio mecânico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas e assinada pelo 

representante legal, na forma do Anexo VIII deste Edital, acompanhado do Anexo VII (do item que o 

licitante apresentar a proposta). 

6.3 – Não serão consideradas as propostas apresentadas por e-mail, fac-símile, telegrama ou qualquer 

outro tipo de correspondência em nenhuma situação, sendo aceitas apenas as propostas apresentadas 

pelos credenciados no ato da sessão. 

6.4 – Os preços apresentados deverão estar consignados todas as despesas referentes a encargos 

decorrentes da contratação dos serviços de transporte que se fizerem indispensáveis ao perfeito 

atendimento do objeto deste processo, bem como, estar consignados salários com motoristas e quaisquer 

outros profissionais (quando for o caso), tributos, contribuições, mão-de-obra e outras despesas de 

qualquer natureza que se fizerem indispensáveis ao perfeito atendimento do objeto deste processo. 

6.5 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 

que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 

6.6 – Ocorrendo a desclassificação de todos os Licitantes, a Administração procederá na forma do 

parágrafo Terceiro do artigo 48 da Lei n.º8.666/93. 

6.7 - Validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data 

de abertura da mesma. 

7. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº. 2 

7.1 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope devidamente lacrado, 

contendo na parte externa os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 

PREGÃO Nº. 036/2017 

DATA DE ABERTURA: 16h00min do dia 06 de julho de 2017. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: (citar o nome da empresa) ou licitante em caso de pessoa física 

ENVELOPE Nº. 02: "DOCUMENTAÇÃO" 

7.2 - O ENVELOPE nº. 2, devidamente lacrado, deverá conter: 

7.2.1. – Para Pessoas Jurídicas 
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a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

 

c) 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 ou entidade competente. 

 

7.2.1.1 Regularidade Fiscal 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

 

b) Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social – Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS ou Certidão Conjunta conforme portaria RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014; 

 

c) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela 

CAIXA; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal ou Certidão Conjunta conforme portaria 

RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014; 

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 

apresentação de apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

g) Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal relativa do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de Certidão emitida pela Secretaria competente do Município. A prova de 

regularidade com a Fazenda Municipal deverá abranger quaisquer tributos municipais. Em caso de 

divisão da fiscalização tributária deverão ser apresentadas certidões relativas aos tributos mobiliários e 

imobiliários; 

h) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo (s) 

distribuídos (es) da sede ou domicílio da licitante. Caso o documento não declare sua validade, somente 

será aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos 

envelopes; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor; 

j) Declaração da empresa, conforme disposto no Inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 

(ANEXO V); 

k) Declaração de Inexistência de Fatos supervenientes (Anexo III) 
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l)  Alvará de funcionamento e localização em vigor; 

7.2.1.2 – Qualificação Técnica 

a) A Licitante deverá apresentar: 

a.1) Licença de funcionamento da vigilância sanitária emitida pelo órgão competente e dentro de validade; 

7.2.2. - Além da documentação relacionada, conforme exigência dos itens anterioriores, os licitantes 

interessados em participar deverão apresentar, na ocasião do Credenciamento, uma declaração dando 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (conforme Anexo II) e Declaração que 

concorda com os Termos do Edital (Anexo VI), sob pena de desclassificação. (FORA DOS 

ENVELOPES) 

7.2.2.1 - As Declarações referidas no item anterior, deverão ser entregue juntamente com os documentos 

necessários para realização do Credenciamento, (FORA DO ENVELOPE)“Documentação”. 

7.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original OU por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por cópia não autenticada, desde que seja 

exibido juntamente com estas, o seu original, para autenticação por parte desta Comissão de Pregão, ou 

por publicações em órgão da Imprensa Oficial, e serão recebidos condicionalmente por esta Comissão, 

que, se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade. 

7.4 - Os licitantes participantes, que não apresentarem todos os documentos acima exigidos, ou 

que os apresentarem incompletos, incorretos ou com a validade expirada SERÃO 

INABILITADOS, não se admitindo complementação posterior, salvo previsão contida no § 3º do 

Artigo 48 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar 123/06.  

7.5 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 

documentos de sua condição específica. 

7.6 - Os documentos apresentados para fins de habilitação que não contiverem prazo de validade serão 

considerados como válidos por 60 (sessenta) dias. 

8. DA SESSÃO DO PREGÃO 

8.1 - Após o encerramento do protocolo, credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas proponentes, O Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não 

mais aceitará novos proponentes. 

8.2 - O Pregoeiro e sua equipe poderá pedir ao licitante vencedor a apresentação do veículo, objeto da 

licitação, no ato da sessão pública ou em qualquer fase do processo licitatório. 
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8.2 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento 

a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente 

desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

8.2.2 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 

menor preço, para participarem dos lances verbais. 

8.2.3 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 

anterior, O Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para 

que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

apresentadas. 

8.3 - DOS LANCES VERBAIS 

8.3.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 

verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço e os demais. 

8.3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.3.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante às penalidades 

previstas em lei. 

8.3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

8.3.5 – Será concedido ao representante da empresa licitante, quando solicitado ao Pregoeiro, tempo 

para que se consulte a empresa representada acerca da viabilidade do lance verbal, ficando a critério do 

Pregoeiro a determinação da duração da consulta. 

8.3.6 - Ocorrendo hipótese de igualdade entre propostas de menor valor, sem oferecimento de lances 

verbais, o Pregoeiro realizará sorteio para efetuar a classificação das propostas. 

8.3.6.1 - O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
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8.3.6.2 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou 

EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor 

proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

8.3.6.2.1 - Ocorrendo o empate, a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de 

desempate; 

8.3.6.2.2 - apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

8.3.6.2.3 - não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, 

serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 

estabelecido no subitem 8.3.6.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.3.6.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem no limite 

estabelecido no subitem 8.3.6.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.3.7 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

8.3.8 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as 

disposições da Lei Complementar nº.123/2006, ofertar o menor preço. 

8.4 - DO JULGAMENTO 

8.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM observado o teto máximo 

previsto no anexo XV do presente edital, ultrapassado o qual a proposta será desclassificada. 

8.4.2 - Os lances deverão ser ofertados, sendo aceitas propostas que reduza o preço ofertado na proposta 

escrita. No encerramento dos lances verbais O Pregoeiro verificará se os valores ofertados estão 

compatíveis com o estabelecido no preço de referência, negociando até a aceitabilidade da proposta. 

8.4.2.1 - Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado da contratação. 

8.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço 

seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

8.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
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8.4.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

8.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, O 

Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

verificação das condições de habilitação do proponente, 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 deste Edital, para o qual apresentou proposta. 

8.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja 

obtido um melhor preço. 

8.5 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento 

e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos 

licitantes. 

8.6 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital, a 

proposta será desclassificada. 

8.7 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 

Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolada, podendo, todavia, retê-los até o encerramento 

da licitação. 

9. DOS RECURSOS 

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação 

das razões de recurso na modalidade protocolo presencial  junto à sede do Município ou postal, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.1.1 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

9.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 
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9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6 - O resultado do recurso será comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

9.7 – Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no prazo legal, não sendo 

admitidos recursos via fac-símile, fax, e-mail ou por qualquer outro meio eletrônico. Caso seja enviado 

recurso via fac-símile ou e-mail, o mesmo somente será válido mediante apresentação do protocolo na 

repartição ou via postal contendo o original, dentro do prazo de recurso concedido ao recorrente, bem 

como às contra-razões. 

9.8 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Divisão de Compras 

e Licitações, localizada na Praça Theopompo de Almeida, 250, Centro – PEDRA AZUL – MG. 

Qualquer cópia de documento pertinente ao processo só será fornecida mediante requerimento 

protocolado e devidamente deferido pela Autoridade Competente. 

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento licitatório. 

11. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

11.1 – Encerrado o procedimento licitatório será firmado Contrato de Prestação de Serviços com a(s) 

Licitante(s) vencedora(s), conforme minuta anexa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da expedição para comparecimento para a celebração do referido contrato firmado pelo 

Prefeito Municipal, por representante legal da CONTRATADA e por duas testemunhas. 

12. – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

12.4 - O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor do certame terá seu prazo de vigência até 12(doze) 

meses podendo ser aditivado ou acrescido / suprimido nos termos dos art. 57 e 65 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

13. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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13.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

13.1.1 - Alocar para o serviço contratado pessoal qualificado, especializado e idôneo, devidamente 

identificado pela contratada, com equipamentos apropriados para a prestação do serviço. 

13.1.2 - Dar ciência ao Município de Pedra Azul, imediatamente, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução do serviço. 

13.1.3 - É responsabilidade, da licitante vencedora, providenciar todos os recursos e insumos necessários ao 

perfeito cumprimento do objeto deste Termo de Referência, devendo estar incluídas no preço proposto 

todas as despesas com materiais, café da manhã, mão de obra, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos 

sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços a serem prestados. 

13.1.4 - Fica estabelecido, a licitante deverá ofertar diárias que iniciem às 14h e terminem às 12h  do dia 

posterior. 

13.1.5 - A Contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões nos limites legais. 

13.2 - São obrigações da CONTRATANTE: 

13.2.1 - Acompanhar a prestação de serviços, objeto deste instrumento, por meio Secretaria Municipal 

de Administração. 

13.2.2 - Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos preciosos termos dispostos no 

contrato;13.2.3 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

13.2.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA, e pertinente ao objeto do presente contrato; 

14. DO PAGAMENTO 

14.1 – Após aprovar a efetiva prestação dos serviços contratados, suas respectivas Notas Fiscais/Faturas, 

devidamente atestadas, serão remetidas à Diretoria Financeira, para processamento do pagamento; 

14.2 – Competirá a Secretaria Municipal de Administração atestar a regular prestação dos serviços para 

efeito de providências do pagamento das despesas decorrentes deste contrato; 
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14.3 – Não estarão incluídas nas diárias de hospedagem quaisquer outras despesas  porventura realizadas 

pelo hóspede participante decorrentes de consumo no frigobar, bebidas alcoólicas, ligações telefônicas, 

ou qualquer outro fora do especificado neste Termo de Referência, sendo deste a responsabilidade pelo 

pagamento, não tendo a Empresa contratada nenhum direito de cobrá-las ao  MUNICÍPIO DE PEDRA 

AZUL. 

15. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

15.1 - A despesa decorrente com a contratação do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, 

correrá no exercício de 2017 à conta das Dotações Orçamentárias constantes do Anexo XIV: 

16. DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES 

16.1 - Qualquer reajuste no preço só poderá ser feito após observância de legislação específica. 

16.2 - Se, por motivo de força maior, os serviços não puderem ser contratados dentro do período de 

validade das propostas, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL, este 

poderá solicitar a prorrogação geral das propostas, no máximo por igual prazo, ficando a critério da 

Licitante a sua aceitação ou não. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 – AOS LICITANTES: 

17.1.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, 

será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de PEDRA AZUL, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 20% e demais cominações 

legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o 

ADJUDICATÁRIO que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não prestar os serviços, deixar de apresentar 

documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

c) Não mantiver os valores da proposta; 

d) Falhar ou fraudar a execução da proposta de preços; 

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

17.1.2 – Não será aplicada a multa aos licitantes remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada. 
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17.2 - A aplicação das sanções previstas neste Edital 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. 

17.2.1 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de PEDRA AZUL. 

17.2.2 - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura 

Municipal de PEDRA AZUL, 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. 

17.2.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

17.3 – À CONTRATADA: 

17.3.1 - Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da 

Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

17.3.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardada os procedimentos legais pertinentes, 

poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato 

pela recusa em recebê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem 

prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

b) Advertência escrita pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 

c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor 

total do Contrato, por dia de inadimplência na entrega, até o limite de 03 (três) dias úteis, caracterizando 

inexecução parcial. 

d) Multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela 

inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo. 

e) Multa até o percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pelo 

descumprimento de cláusulas contratuais reincidentes. 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; e 
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g) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

17.3.3 - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração. 

18. DA EXECUÇÃO, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO. 

18.1 – Os serviços objeto desta licitação serão executados de acordo com o que determina as 

especificações do presente Edital; 

18.2 – Será de responsabilidade da licitante vencedora a execução dos seguintes serviços: 

         18.2.1 - Disponibilização de refeições: 

 

Item Descrição do Objeto Unid. Quant. 

01 Refeições livres servidas em self service, contendo: arroz 

branco, feijão em calda ou tropeiro, carne vermelha de 1ª (bife, 

picadinho e carne assada, alcatra, contra filé, chã de dentro ou 

patinho) CARNE BRANCA (ave, coxa, sobre-coxa, peito) 

PEIXE (filé ou postas), ACOMPANHAMENTO (macarrão, 

polenta, mandioca, purê, salpicão, banana frita, batata frita, 

verduras, legumes, farofa, etc.), SALADAS DIVERSAS E 

VARIADAS (cruas, cozidas, folhas), acompanhada de 01 (um) 

suco ou refrigerante de 350 ml. 

Refeições 5.000 

02 Refeições servidas em prato feito, “PF” A composição das 

refeições deverá ser variada, contendo o mínimo de 700g 

(setecentos gramas), composta de arroz, feijão, farofa, carne 

branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas 

diversificada, legumes e etc. As refeições devem ser 

acompanhadas de 01 (um) suco ou refrigerante de 350 ml. 

Refeições 2.000 

03 Fornecimento de alimentação pronta acondicionada em 

embalagens tipo “marmitex”. A composição das refeições deverá 

ser variada, contendo o mínimo de 500g (quinhentos gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e 

legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as 

Refeições 5.000 
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embalagens em alumínio descartáveis, com tampa, acompanhado 

de talheres descartáveis (garfo e faca). 

04 Fornecimento de alimentação pronta acondicionada em 

embalagens tipo “marmitex”. A composição das refeições deverá 

ser variada, contendo o mínimo de 700g (setecentos gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e 

legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com tampa, acompanhado 

de talheres descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 10.000 

05 Fornecimento de alimentação pronta acondicionada em 

embalagens tipo “marmitex”. A composição das refeições deverá 

ser variada, contendo o mínimo de 1000 g (mil gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e 

legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com tampa, acompanhado 

de talheres descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 3.000 

 

 

  

18.3 – Os serviços ora licitados neste Edital serão prestados de acordo com a necessidade e 

conveniência do Município de Pedra Azul, mediante a emissão de nota de empenho; 

19. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

19.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão do pleno direito, 

independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, no caso de uma das ocorrências 

prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8666/93. 

19.2 - A Administração se reserva o direito de rescindir o Contrato, caso os serviços demonstrem ser 

inviáveis, sem que isso dê ao CONTRATADO o direito de pleitear qualquer tipo de indenização. 

19.3 – O Município de Pedra Azul poderá rescindir o contrato, respeitando o contraditório e ampla 

defesa. 

20. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

20.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão. Não serão 

aceitas impugnações via fax, telex, correio eletrônico (email) ou qualquer outro meio que não a 

apresentação original da impugnação e devidamente protocolizada, juntamente acompanhada de 
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procuração caso representante ou de cópia do contrato social caso seja sócio, no Setor de Protocolo do 

Município de PEDRA AZUL. 

20.1.1 - Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

20.1.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 

proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento de seus termos. 

21.2 - Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, ou retificações aos documentos, após sua 

apresentação. 

21.3 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

21.4 - É facultado O Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento, suspender a 

sessão pública para promover diligências e consultas destinadas a esclarecer ou complementares a 

instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração 

de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, marcando nova data e horário para 

prosseguimento dos trabalhos, comunicando a decisão aos Licitantes. 

21.5 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

21.6 - É vedada a desistência de proposta após sua abertura, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

21.7 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o valor 

poderá ser alterado, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do produto, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

21.8 - É permitida à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste 

pregão, dentro da previsão legal. 
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21.9 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

21.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura 

Municipal de PEDRA AZUL. 

21.11 - A Administração Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do 

art. 49 da Lei n.º 8.666, de 1993, não cabendo às licitantes direito a indenização. 

21.12 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos 

documentos e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 

21.13 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, o Foro competente será 

o da Comarca de Pedra Azul - MG. 

21.14 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 

21.15 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital, deverão ser objeto 

de consulta, por escrito, ao Pregoeiro e sua equipe, na Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL, no 

endereço Praça Theopompo de Almeida, 250 - Centro, PEDRA AZUL – MG, até 3 (três) dias úteis 

anteriores à data de início dos trabalhos licitatórios, as quais serão respondidas, por meio de circular e 

correio eletrônico e também no quadro de avisos como órgão oficial de publicações, e será de total 

responsabilidade das licitantes o acompanhamento destas informações, onde os interessados poderão 

consultar a qualquer momento. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 0XX33 3751-

1047  

21.16 - Posteriores publicações correrão no quadro de avisos como órgãos oficiais de publicações. 

21.17 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua equipe, dentro dos seus limites legais. 

21.18 - O Município de Pedra Azul poderá cancelar as Ordens de Fornecimento/Serviço, mediante 

comunicação à Contratada, não cabendo qualquer ônus ao mesmo no caso de o cancelamento ser 

efetuado com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data prevista para a refeição. 
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21.19 - A Contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento dos serviços que serão 

prestados, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no contrato e 

apresentar soluções práticas para qualquer problema. 

21.20 - Fazem parte integrante e inseparável deste Edital: 

Anexo I – Credenciamento; 

Anexo II – Declaração de Atendimento do Inciso VII do Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002; 

Anexo III – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

Anexo IV – Declaração Empregador Pessoa Jurídica; 

Anexo V – Declaração Empregador Pessoa Física 

Anexo VI- Declaração de que concorda com os Termos do Edital 

Anexo VII – Descrição do Objeto/Planilha de Especificação; 

Anexo VIII  - Modelo de Proposta de Preços 

Anexo IX - Minuta de Ata de Registro de Preço; 

Anwxo X – Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal 

Anmexo XI – Termo de Desistência de Interposição de Recurso 

Anexo XII – Modelo de Declaração de condição de ME ou EPP 

Anexo XIII – Modelo de Procuração 

Anexo XIV – Dotação Orçamentária a Ser Utilizada 

Anexo XV – Valores Máximos que o Município se Propõe a pagar 

 

 

PEDRA AZUL, 20 de junho de 2017 

______________________________ 

Deisiane Greisse Silva Batista 

Pregoeira 
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ANEXO I 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 104/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2017 

CREDENCIAMENTO 

 

A empresa ............................., inscrita no CNPJ ......................, por intermédio de seu 

representante legal, Sr. ..................., portador do ......................., mediante o presente, 

credenciamos o(a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de Identidade nº ............... e 

CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de PEDRA 

AZUL/MG, na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-

lhe plenos poderes  para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem 

como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame, inclusive assinar contratos. 

 

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

 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 104/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2017 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 

10.520/2002 – PESSOA JURÍDICA 

 

DECLARAÇÃO 

 

................................................................,CNPJ...................................., sediada 

........................................................................, por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins do Pregão nº. 036/2017 DECLARA expressamente que: 

 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

.................................................., ............ de........................ de 2017. 

............................................................................... 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: ........................................................................ 

 

Nº Cédula de Identidade: ............................................ 

 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 

PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, 

NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 104/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2017 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 

10.520/2002 – PESSOA FÍSICA 

 

DECLARAÇÃO 

................................................................,CPF...................................., residente e domicilia na 

.........................................., e para os fins do Pregão nº. 036/2017, DECLARA expressamente 

que: 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

.................................................., ............ de........................ de 2017. 

............................................................................... 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: ........................................................................ 

 

Nº Cédula de Identidade: ............................................ 

 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 

PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, 

NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 104/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2017 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE – PESSOA 

JURÍDICA 

 

DECLARAÇÃO 

 

.......................................................,CNPJ..............................., sediada 

........................................................... , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, 

e para os fins do Pregão nº. 036/2017, DECLARA expressamente que: 

Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

......................................, ...... de........................de 2017. 

 

 

.......................................................................... 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

 

Nome: ......................................................... 

 

Nº Cédula de Identidade: ................................... 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 104/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2017 

 

 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do 

CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

............................................ 

(data) 

 

 

............................................................ 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 104/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2017 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL – PESSOA 

JURÍDICA 

                                           

DECLARAÇÃO 

...........................................................,CNPJ......................................, sediada 

..........................................................., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 

para os fins do Pregão nº. 036/2017, DECLARA expressamente que: 

 

Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao que determina o 

referido Edital; 

 

............................................, ........ de ............................. de 2017 

 

 

......................................................................... 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: ................................................................... 

 

Nº Cédula de Identidade: ...................................... 
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ANEXO VII–  

DESCRIÇÃO DO OBJETO/PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 036/2017 

SÍNTESE DO OBJETO: O presente pregão tem por objeto o Registo de Preço para a 

Contratação de empresa no ramo de fornecimento de refeições (SELF SERVICE) com vigência 

de 12 (doze) meses. 

Item Descrição do Objeto Unid. Quant. Valor 

Unit. 

Valor 

total 

01 Refeições livres servidas em self service, 

contendo: arroz branco, feijão em calda ou 

tropeiro, carne vermelha de 1ª (bife, 

picadinho e carne assada, alcatra, contra filé, 

chã de dentro ou patinho) CARNE 

BRANCA (ave, coxa, sobre-coxa, peito) 

PEIXE (filé ou postas), 

ACOMPANHAMENTO (macarrão, polenta, 

mandioca, purê, salpicão, banana frita, 

batata frita, verduras, legumes, farofa, etc.), 

SALADAS DIVERSAS E VARIADAS 

(cruas, cozidas, folhas), acompanhada de 01 

(um) suco ou refrigerante de 350 ml. 

Refeições 5.000   

02 Refeições servidas em prato feito, “PF” A 

composição das refeições deverá ser variada, 

contendo o mínimo de 700g (setecentos 

gramas), composta de arroz, feijão, farofa, 

carne branca ou carne vermelha, de primeira 

qualidade, massas, saladas diversificada, 

legumes e etc. As refeições devem ser 

acompanhadas de 01 (um) suco ou 

refrigerante de 350 ml. 

Refeições 2.000   

03 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das refeições 

deverá ser variada, contendo o mínimo de 

Refeições 5.000   
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500g (quinhentos gramas), composta de 

arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, 

saladas diversificadas e legumes. As 

refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com 

tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

04 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das refeições 

deverá ser variada, contendo o mínimo de 

700g (setecentos gramas), composta de 

arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, 

saladas diversificadas e legumes. As 

refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com 

tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 10.000   

05 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das refeições 

deverá ser variada, contendo o mínimo de 

1000 g (mil gramas), composta de arroz, 

feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, 

saladas diversificadas e legumes. As 

refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com 

tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 3.000   
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ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Nome: ___________________________________ CNPJ/CPF: _______________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Item Descrição do Objeto Unid. Quant. Valor 

Unit. 

Valor 

total 

01 Refeições livres servidas em self service, 

contendo: arroz branco, feijão em calda ou 

tropeiro, carne vermelha de 1ª (bife, 

picadinho e carne assada, alcatra, contra filé, 

chã de dentro ou patinho) CARNE 

BRANCA (ave, coxa, sobre-coxa, peito) 

PEIXE (filé ou postas), 

ACOMPANHAMENTO (macarrão, polenta, 

mandioca, purê, salpicão, banana frita, 

batata frita, verduras, legumes, farofa, etc.), 

SALADAS DIVERSAS E VARIADAS 

(cruas, cozidas, folhas), acompanhada de 01 

(um) suco ou refrigerante de 350 ml. 

Refeições 5.000   

02 Refeições servidas em prato feito, “PF” A 

composição das refeições deverá ser variada, 

contendo o mínimo de 700g (setecentos 

gramas), composta de arroz, feijão, farofa, 

carne branca ou carne vermelha, de primeira 

qualidade, massas, saladas diversificada, 

legumes e etc. As refeições devem ser 

acompanhadas de 01 (um) suco ou 

refrigerante de 350 ml. 

Refeições 2.000   

03 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das refeições 

deverá ser variada, contendo o mínimo de 

500g (quinhentos gramas), composta de 

arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne 

Refeições 5.000   
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vermelha, de primeira qualidade, massas, 

saladas diversificadas e legumes. As 

refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com 

tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

04 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das refeições 

deverá ser variada, contendo o mínimo de 

700g (setecentos gramas), composta de 

arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, 

saladas diversificadas e legumes. As 

refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com 

tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 10.000   

05 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das refeições 

deverá ser variada, contendo o mínimo de 

1000 g (mil gramas), composta de arroz, 

feijão, farofa, carne branca ou carne 

vermelha, de primeira qualidade, massas, 

saladas diversificadas e legumes. As 

refeições devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, com 

tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 3.000   

 

Validade da Proposta ________ dias 

Data Local Carimbo do CNPJ da Empresa 
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Assinatura do Representante legal da empresa  
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ANEXO IX –  

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Aos ____ dias do mês de _____ do ano de 2017, presentes de um lado a Prefeitura Municipal de 

Pedra Azul-MG, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 01.613.076/0001-55, situada à Praça Theopompo de 

Almeida, 250 – Centro, Pedra Azul/MG,  Neste ato representado pelo Prefeita Municipal. A srª 

SILVANA MARIA ARAÚJO MENDES, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 314.658.464-68 e RG 

MG 21504476, residente e domiciliado na Rua RUA DOUTOR ANTONIO FARIA, 26– Centro – 

Pedra Azul – MG, doravante denominada, simplesmente, CONTRATANTE, e de outro lado a 

empresa _____________________com sede situada no seguinte endereço 

________________________ inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................., representada neste ato 

pelo seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________, CPF: nº_______________ R.G. nº 

_____________, residente e domiciliado em ___________________________, simplesmente 

denominado FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, tendo em vista 

o julgamento do Pregão Presencial n° 036/2017, Processo Licitatório n° _____/2017, do tipo menor 

preço por item, pela Pregoeira Deisiane Greisse Silva Batista, devidamente homologado por seu 

ordenador de despesas, Processo Licitatório nº ____/2017, Pregão Presencial n° ____/2017, cujo o 

Objeto: O Registo de Preço para a Contratação de empresa no ramo de fornecimento de 

refeições (SELF SERVICE)  conforme especificações e quantidades constantes do Detalhamento 

do Objeto anexo I do Edital, que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal n.º 10.520, de 

17.07.2002, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 1 - DO OBJETO 1.1 O objeto da presente ata é O Registo de Preço 

para a Contratação de empresa no ramo de fornecimento de refeições (SELF SERVICE), 

conforme especificações e quantidades constantes do Detalhamento do Objeto, anexo I do Edital. 1.2 

Lote: ITEM DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANT. PREÇO UNITÁRIO 

REGISTRADO R$ 1.3 O prazo de entrega dos produtos para o qual foi(ram) registrado(s) o(s) 

preço(s) constante(s) desta ata, será de 08 (oito) dias úteis, tendo inicio a partir do recebimento da 

Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, e a entrega deve ser nos locais, horários e datas 

indicado pela Secretaria Municipal Planejamento, Coordenação e Gestão do Município de PEDRA 

AZUL-MG, ou servidor designado para esse fim.1.4 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 

Os produtos para o qual foi registrado o preço será recebido: 1.4.1 Provisoriamente, para posterior 

verificação da conformidade com a especificação constante do Detalhamento do Objeto, Anexo I do 

Edital, mediante recibo expedido pela chefia da Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação 

e Gestão deste Município. 1.4.2 Definitivamente, em até 12 (doze) horas, após a verificação da 

qualidade e quantidade dos produtos e conseqüente aceitação pela Secretaria Municipal de 

Planejamento, Coordenação e Gestão deste Município. 1.5 A existência de preços registrados não 

impede a Administração de realizar outras aquisições, sempre que julgar conveniente e oportuno, por 

meio de processo licitatório específico, ou diretamente, respeitando o disposto em lei e assegurado o 

direito de preferência ao beneficiário do registro em igualdade de condições. 2 – DO PREÇO 2.1 No 

preço proposto estão inclusos todos os encargos (obrigações sociais, impostos, despesa de frete, 

estadia de montadores, materiais, mão-de-obra, taxas, etc.) e despesas necessárias à entrega do objeto 

da licitação. As despesas de frete/embalagem inclusas no preço proposto, em hipótese alguma 
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poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura. 3 - DO REAJUSTE 3.1 Os valores 

pactuados serão irreajustáveis, ressalvado o reequilíbrio financeiro da proposta (quando ocorrer), 

desde que seja devidamente comprovado. 4. DO EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DA 

DESPESA 4.1 As despesas que poderão advir do presente processo, no exercício 2017, correrão por 

conta das seguintes dotações orçamentárias:  

03.01.01.04.122.0052.2014 – Manutenção atividades da sec. administração 

05.01.01.10.122.0052.2040 – Manutenção administração secretaria municipal de saúde 

06.01.01.12.122.0052.2068 – Manutenção administração do ensino municipal 

10.01.01.13.392.0052.2102 – Manutenção das atividades da secretaria de cultura 

11.01.01.27.122.0052.2169 – Manutenção atividades da sec. municipal de esportes e turismo 

10.01.01.13.392.0473.2106 – Apoio a realização de carnaval, festas cívicas e populares 

11.02.01.23.695.0706.2110 – manutenção atividades promoção ao lazer e turismo 

33.93.90.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 

 
Para eventuais aquisições que venham a ocorrer no exercício 2017, as mesmas correrão por conta de 

dotação orçamentária oportuna do referido exercício. 5 – DOS PRAZOS 5.1 O prazo de validade do 

registro de preços será de 12 (doze) meses, contado da assinatura da presente ata, obrigando-se o 

fornecedor a garantir a entrega desses produtos pelo referido prazo. 6 – DOS FORNECIMENTOS 

6.1 A entrega dos produtos decorrentes da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, serão 

formalizados mediante a emissão e entrega ao FORNECEDOR do Empenho. 6.2 Cada serviço 

deverá ser efetuado mediante ordem escrita da unidade requisitante, a qual conterá: data, valor 

unitário do produto, quantidade pretendida, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável. 

6.3 Os produtos serão entregues no prazo de 08 (oito) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de 

Empenho e / ou Ordem de Fornecimento, e serão acompanhados da nota fiscal / fatura .7 – DOS 

PAGAMENTOS 7.1 O pagamento dos produtos será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, 

contados da data de recebimento dos produtos especificados no empenho. 8 – DAS OBRIGAÇÕES 

DOS FORNECEDORES 8.1 – ao entregar os produtos de que trata o objeto licitado, observadas as 

especificações e quantidades contidas no mapa de propostas e lances (parte integrante desta ata), no 

prazo estabelecido no edital que é de 08 (oito) dias úteis a contar da data de recebimento da ordem de 

Fornecimento; 8.2 – a substituir, de imediato, quaisquer produtos defeituosas que venham a 

comprometer a segurança dos servidores, a partir de solicitação do representante da Administração; 

8.3 – a Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificado nesta Ata, sujeitando-

se , além das aplicações de penas e multas previstas no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, e alterações 

posteriores. 8.4 – a responsabilizar-se por si ou por seus empregados por quaisquer acidentes de que 

possam vir a ser vítimas, quando em serviços, bem como por qualquer dano ou prejuízo causados 

pelos mesmos à Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG ou a terceiros, isentando a citada prefeitura 

de toda e quaisquer reclamações, sejam eles causados por negligência, imprudência ou imperícia de 

sua parte ou de seus representantes ou prepostos. 8.5 - O Contratado é responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da entrega dos produtos pactuados, bem 

como, todas as despesa referentes a prestação dos serviços de entrega, inclusive com passagens e 

estadias 9se for o caso). A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública Municipal - Prefeitura Municipal de 
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Pedra Azul-MG a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 9 - 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 9.1 - O Contratante obrigar-se-á a providenciar, a 

notificar por escrito as falhas da contratada, que por ventura venham a ocorrer, solicitando as 

providências cabíveis, de acordo com o estabelecido no presente Pregão Presencial, bem como 

efetuar o pagamento de acordo com o pactuado. 9.2 – Disponibilizar um funcionário para indicar o 

local a ser entregue os produtos e conferir as especificações de acordo com o solicitado. 10 – DAS 

PENALIDADES 10.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não 

mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o 

caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados : a. Advertência; b. Multa; 

c. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não 

superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que 

seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; d. Declaração de 

inidoneidade para 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. 10.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo. 10.3 As multas previstas no subitem 10.1.b não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá o vencedor do certame da responsabilidade por perda e danos decorrentes 

das infrações cometidas. 11 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO - O registro de preços será 

cancelado, no todo ou em parte, por ato unilateral da administração, quando ocorrerem às hipóteses 

referidas no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 11.2 Ao FORNECEDOR será 

garantida a defesa prévia nos autos do processo, no prazo de cinco (05) dias úteis contados do 

recebimento do cumprimento da notificação. 11.3 Poderá ser cancelado o registro de preços 

mediante solicitação do FORNECEDOR, quando o mesmo comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, pela 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo do cumprimento da avença. 11.4 Nenhuma 

sanção, referente aos itens cláusula décima, será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo. 12. DO FORO Fica eleito o foro da cidade do PEDRA AZUL/MG, para dirimir 

eventuais conflitos que possam ser originados pela presente Ata, com renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. PEDRA AZUL-MG, ......... de ................. de 2017 

______________________________________ Silvana Maria Araújo Mendes Prefeita Municipal 

______________________________ CONTRATADA  

 

TESTEMUNHAS: _____________________________ _____________________________  
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TERMO DE REFERENCIA – ANEXO X 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 

 

PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Categoria 
 

1.1.Serviços pessoa jurídica.  

1.2. Município de Pedra Azul-MG 

2. DO OBJETO DO PREGÃO – REGISTRO DE PREÇO E FORMA DE 

JULGAMENTO. 

 

2.1 O Pregão Presencial tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual Contratação 

de empresa no ramo de fornecimento de refeições (SELF SERVICE), conforme 

especificações que seguem: 

 

Item Descrição do Objeto Unid. Quant. Valor 

Unit. 

Orçado 

Valor total 

Orçado 

01 Refeições livres servidas em self 

service, contendo: arroz branco, feijão 

em calda ou tropeiro, carne vermelha de 

1ª (bife, picadinho e carne assada, 

alcatra, contra filé, chã de dentro ou 

patinho) CARNE BRANCA (ave, coxa, 

sobre-coxa, peito) PEIXE (filé ou 

postas), ACOMPANHAMENTO 

(macarrão, polenta, mandioca, purê, 

salpicão, banana frita, batata frita, 

verduras, legumes, farofa, etc.), 

SALADAS DIVERSAS E VARIADAS 

(cruas, cozidas, folhas), acompanhada 

de 01 (um) suco ou refrigerante de 350 

Refeições 5.000 24,66 123.333,33 
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ml. 

02 Refeições servidas em prato feito, 

“PF” A composição das refeições 

deverá ser variada, contendo o mínimo 

de 700g (setecentos gramas), composta 

de arroz, feijão, farofa, carne branca ou 

carne vermelha, de primeira qualidade, 

massas, saladas diversificada, legumes e 

etc. As refeições devem ser 

acompanhadas de 01 (um) suco ou 

refrigerante de 350 ml. 

Refeições 2.000 12,46 24.933,33 

03 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das 

refeições deverá ser variada, contendo o 

mínimo de 500g (quinhentos gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne 

branca ou carne vermelha, de primeira 

qualidade, massas, saladas 

diversificadas e legumes. As refeições 

devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, 

com tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 5.000 8,33 41.666,66 

04 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das 

refeições deverá ser variada, contendo o 

mínimo de 700g (setecentos gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne 

branca ou carne vermelha, de primeira 

qualidade, massas, saladas 

diversificadas e legumes. As refeições 

devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, 

com tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 10.000 10,00 100.000,00 

05 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das 

refeições deverá ser variada, contendo o 

mínimo de 1000 g (mil gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne 

Refeições 3.000 11,16 33.499,99 
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branca ou carne vermelha, de primeira 

qualidade, massas, saladas 

diversificadas e legumes. As refeições 

devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, 

com tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 
 

2.2 No julgamento das propostas considerar-se-á vencedor aquele licitante que, obedecendo às 

condições e especificações estabelecida no Edital, apresentar o “MENOR PREÇO POR ITEM”, 

ressaltando a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

 

3.1. As despesas financeiras para a contratação correrão por conta de dotação orçamentária das 

diversas Secretarias Municipais, do exercício do ano corrente. 

 

3.2 Os Recursos Financeiros serão Próprios. 
 

3.3 O preço deve ser compatível com os valores praticados no mercado e, aquele ofertado na 

proposta deve compreender todos os componentes e insumos, não admitindo extra preço. 
 

4. JUSTIFICATIVAS 

 

4.1. Em virtude aos atendimentos as necessidades diárias em manter o funcionamento das 

Secretarias do Município de Pedra Azul, para a execução normal dos serviços prestados pelo 

Município de Pedra Azul, em diversas situações exigidas por lei, cumprindo as exigências das 

atividades públicas. 

5. FUNDAMENTO LEGAL 

5.1 - A contratação em tela, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal na Lei Federal 
8.666/93 e Lei Federal 10.520/02 e suas alterações. 

6. DO FORNECIMENTO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO E 

FISCALIZAÇAO 

6.1 Como condição de participação, tendo em vista a celeridade nas aquisições objeto deste 

Edital, a empresa vencedora deverá dispor no momento da assinatura do Contrato, de estrutura 

física, operacional e de pessoal qualificado, uma vez que as necessidades a serem atendidos que 

são de uso ininterrupto em diversas atividades administrativas, sem em muitos casos, ligas a 

serviços essenciais. 
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6.1.1 A Contratada deverá realizar os fornecimentos de acordo com as necessidades do 

CONTRATANTE, somente após autorização do município/secretaria, onde será expedida 

ORDEM DE FORNECIMENTO. 

6.1.1.1 O prazo para fornecimento será após expedição da Ordem de Fornecimento que deverá 
ser realizado de IMEDIATO. 
 

6.1.1.2 Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega do objeto, a empresa 

contratada deverá formalizar por meio de justificativa a necessidade de maior prazo, bem como 

estipular qual seria o prazo adequado e o porquê. 
 

6.1.2 O fornecimento será realizado quando solicitados nas quantidades e especificações 

constantes das solicitações, após emissão da autorizado, nos prazos e condições estabelecidos. 

Nenhum fornecimento será autorizado sem que tenham as Ordem de Fornecimentos. 

6.3 As refeições devem ser preparadas e servidas, em conformidade com os procedimentos 

técnicos, culinários e higiênicos preconizados para serviços de alimentação, atendendo 

ALMOÇO E JANTAR, conforme a necessidade desta Municipalidade, sendo que o 

fornecimento aqui licitado é considerado único, ou seja, o vencedor do certame terá que atender 

as duas refeições supramencionadas. 

 

6.3.1 As refeições deverão ser planejadas atendendo às requisições nutricionais, considerando 

saudáveis. 
 

6.4 O partícipe do pleito que tiver adjudicado para si o objeto desta licitação deverá prestar os 

serviços exclusivamente dentro da sede do município de Pedra Azul, atendendo as normas dos 

procedimentos legais.  

6.5 Os objeto desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos prazos e 

condições na forma estabelecida neste edital e em contrato próprio e serão recebidos conforme 

reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei 8.666/93 e que segue: 
 

6.6 A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior 
de irregularidade no objeto. 

 

6.6.1 Os objetos desta licitação será acompanhada e fiscalizado por representante da 

Administração especialmente designado, conforme prerrogativas legais conferidas pela Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, em especial em seu Art. 67. 

 

6.7 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos 
termos das prescrições legais. 
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7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que deverá apresentar 

juntamente com as mercadorias entregue as notas fiscais correspondentes ao fornecimento dos 

objetos, devidamente processadas em duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras 

e devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda estar 

acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizadas pela Secretaria solicitante. 
 

7.2 Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá comprovar sua adimplência 

apresentando certidões com Seguridade Social (CND); com o FGTS (CRF); Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhista (CNDT). Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, 

também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade. 
 

7.3- O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através 

de Pagamento Eletrônico, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e 

atestação das referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração. 

7.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa vencedora 

para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir 

da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições. 

 

7.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito de atualização monetária. 

 

7.6 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o 
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

8. DO CONTRATO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

8.1 O Município convocará formalmente o licitante vencedor para que no prazo de até 03 (tres) 

dias úteis a contar da data da publicação da homologação, para assinar o contrato. 
 

8.2 A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a 

assinar o contrato, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, 

seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pela primeira classificada, ou revogar, a licitação independentemente da cominação do 

artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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8.3 Decorrido o prazo do item 8.1, dentro do prazo de validade da proposta, e não 
comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele 

havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou 
conjuntamente. 
 

8.3.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 
 

8.3.2 Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 

8.3.3 A multa de que trata o item 8.3.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do 

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

8.4 O prazo de validade do contrato de Registro de Preços para os objetos deste certame será de 

12 (doze) meses. 

8.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos 

neste edital. 

8.6. A minuta do contrato de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, compõe 
os ANEXOS, deste edital. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

9.1.1 Efetuar o fornecimento do objeto do edital conforme as solicitações. 

9.1.2 Cumprir a entrega com os prazos estabelecidos; 
 

9.1.3 Fornecer, durante toda a execução do contrato, os objetos, com menores preços disponíveis 

no momento da aquisição.  

9.1.4 Fornecer a refeições de qualidade com os requisitados; 
 

9.1.5 Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente licitação, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, licença, falta ao serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão; 
 

9.1.6 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de culpa ou dolo, durante a execução do objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo CONTRATANTE; 
 

9.1.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE, bem como, comunicar, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; 
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9.1.8 Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO para o 

controle e fiscalização do cumprimento do presente CONTRATO; 
 

9.1.9 Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida na empresa, conta 
bancária e outros julgavam necessários para recebimento de correspondência; 

 

9.1.10 Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à realização do objeto, 
efetuadas pela Administração Pública durante a vigência do presente contrato, sob pena de 
rescisão.  

9.1.11 Manter durante toda a vigência do contrato todas as condições de habilitação prevista 

neste edital; 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

9.2 São obrigações do Contratante: 
 

9.2.1 Assinar o contrato e cumpri-lo; 
 

9.2.2. Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto do 

contrato; 

 

9.2.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento; 
 

9.2.4 Notificar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços; 

 

9.2.5 Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que esta possa 
desempenhar com efetividade o serviço contratado. 

 

9.2.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 
estabelecidas neste edital; 

 

9.2.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação; 
 

9.2.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange o recolhimento 
de INSS/ FGTS e CNDT. 
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9.2.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela contratada a respeito dos 
fornecimentos a serem efetuados; 

10 – DA PROPOSTA DE PREÇO  

10.1. – São requisitos da proposta de preço: 

a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste 

Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, 

número de fax da empresa licitante e dados bancários. 

b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital; 

d) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista 

para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº. 8.666/93; 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

11.1. – A documentação relativa à habilitação consistirá de: 

11.1.1 Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V); (DENTRO DO 

ENVELOPE) 

11.1.2. - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII). 

(DENTRO DO ENVELOPE) 

11.1.3 Habilitação jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se 

tratando de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por Ações, apresentação de 

documentos de eleição de seus atuais administradores – RG e CPF, podendo ser em 

copias autenticadas em cartório ou na junta comercial na forma da lei, sendo o objeto 

contratual compatível com o objeto licitado. 

 

c) 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 ou entidade competente.  

 

11.2 Habilitação Fiscal e Trabalhista 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União ou Certidão Conjunta conforme portaria RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 

c) Certidão Negativa de Débito (CND) comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS ou documento equivalente que comprove a regularidade 

ou Certidão Conjunta conforme portaria RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014. 

d) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao domicílio da 

empresa. 

 

f) Certidão de Negativa de Débitos Trabalhista Emitida Pela Justiça do Trabalho 

 

11.3 Habilitação Econômico-Financeira 

 

a) Certidão Negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 

11 .4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

11.4.1 A Licitante deverá apresentar: 

11.4.1.2) Licença de funcionamento da vigilância sanitária emitida pelo órgão competente e 

dentro de validade; 

11.5 - Os licitantes participantes, que não apresentarem todos os documentos acima 

exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos ou com a validade expirada, 

SERÃO INABILITADOS, não se admitindo complementação posterior, salvo previsão 

contida no § 3º do Artigo 48 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar 123/06.  

11.4.1 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
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c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação 

deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

Pedra Azul, 20 de junho  de 2017 

 

Pregoeira: ________________________ 

 

Equipe de apoio: _______________________________  

 

 __________________________________  

 

 _____________________________ 
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ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 

 

A empresa ................................................., inscrito no CNPJ nº..................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA,  para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO XII – TERMO DE DESISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

AO 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 

 

REF PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 

 

O representante da empresa..................................................................................., Sr. 

.................................................................................................., com plenos poderes para decidir 

sobre assuntos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, vem respeitosamente a Vossa 

Senhoria, renunciar expressamente ao seu direito em interpor recurso e a todos os meios cabíveis 

para a reargumentação de qualquer razão, quanto à fase de habilitação (e ou julgamento das 

propostas) da presente licitação. 

 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 
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           ANEXO XIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº __________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as 

penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

____________________________ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está 

sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.  

 

 Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 

prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando 

ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no 

art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.  

(Observação 1: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Nome: _______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 

 

FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO XIV – MODELO DE PROCURAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 

Mediante o presente, AUTORIZO o(a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de 

Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura 

Municipal de PEDRA AZUL/MG, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se 

em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., e praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame, inclusive assinar contratos. 

................, ......... de .................................. de 2017 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 

1. Esta procuração deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da 

empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há 

necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 

público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento 

particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da 

empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como 

pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 

deste procedimento licitatório. 
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ANEXO XV – 

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER UTILIZADA 

 

03.01.01.04.122.0052.2014 – Manutenção atividades da sec. administração 

05.01.01.10.122.0052.2040 – Manutenção administração secretaria municipal de saúde 

06.01.01.12.122.0052.2068 – Manutenção administração do ensino municipal 

10.01.01.13.392.0052.2102 – Manutenção das atividades da secretaria de cultura 

11.01.01.27.122.0052.2169 – Manutenção atividades da sec. municipal de esportes e turismo 

10.01.01.13.392.0473.2106 – Apoio a realização de carnaval, festas cívicas e populares 

11.02.01.23.695.0706.2110 – manutenção atividades promoção ao lazer e turismo 

33.93.90.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
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ANEXO XVI – VALORES MÁXIMOS QUE O MUNICÍPIO SE PROPÕE A PAGAR 

 

Item Descrição do Objeto Unid. Quant. Valor 

Unit. 

Orçado 

Valor total 

Orçado 

01 Refeições livres servidas em self 

service, contendo: arroz branco, feijão 

em calda ou tropeiro, carne vermelha de 

1ª (bife, picadinho e carne assada, 

alcatra, contra filé, chã de dentro ou 

patinho) CARNE BRANCA (ave, coxa, 

sobre-coxa, peito) PEIXE (filé ou 

postas), ACOMPANHAMENTO 

(macarrão, polenta, mandioca, purê, 

salpicão, banana frita, batata frita, 

verduras, legumes, farofa, etc.), 

SALADAS DIVERSAS E VARIADAS 

(cruas, cozidas, folhas), acompanhada 

de 01 (um) suco ou refrigerante de 350 

ml. 

Refeições 5.000 24,66 123.333,33 

02 Refeições servidas em prato feito, 

“PF” A composição das refeições 

deverá ser variada, contendo o mínimo 

de 700g (setecentos gramas), composta 

de arroz, feijão, farofa, carne branca ou 

carne vermelha, de primeira qualidade, 

massas, saladas diversificada, legumes e 

etc. As refeições devem ser 

acompanhadas de 01 (um) suco ou 

refrigerante de 350 ml. 

Refeições 2.000 12,46 24.933,33 

03 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das 

refeições deverá ser variada, contendo o 

mínimo de 500g (quinhentos gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne 

branca ou carne vermelha, de primeira 

qualidade, massas, saladas 

diversificadas e legumes. As refeições 

devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, 

Refeições 5.000 8,33 41.666,66 
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com tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

04 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das 

refeições deverá ser variada, contendo o 

mínimo de 700g (setecentos gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne 

branca ou carne vermelha, de primeira 

qualidade, massas, saladas 

diversificadas e legumes. As refeições 

devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, 

com tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 10.000 10,00 100.000,00 

05 Fornecimento de alimentação pronta 

acondicionada em embalagens tipo 

“marmitex”. A composição das 

refeições deverá ser variada, contendo o 

mínimo de 1000 g (mil gramas), 

composta de arroz, feijão, farofa, carne 

branca ou carne vermelha, de primeira 

qualidade, massas, saladas 

diversificadas e legumes. As refeições 

devem ser servidas utilizando as 

embalagens em alumínio descartáveis, 

com tampa, acompanhado de talheres 

descartáveis (garfo e faca). 

Refeições 3.000 11,16 33.499,99 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

Processo Licitatório 104/2017 

Pregão Presencial  036/2017 

 

A Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL, torna público, que fará realizar licitação na modalidade 

Pregão Presencial 036/2017 para a Registro de Preço para a REGISTRO DE PREÇO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF 

SERVICE, PRATO FEITO E MARMITEX), se houver interesse entre as partes, que deverá ser 

compatível com o padrão mínimo estabelecidos neste processo, conforme Anexo VIII, se realizar no dia 

16:00 horas do dia 06 de julho de 2017, nos termos da Lei Federal 10520/02 e Lei Federal 8.666/93 e 

suas posteriores alterações. 

Aos interessados, demais informações bem como edital completo estará à disposição na Prefeitura 

Municipal de PEDRA AZUL, situada à Praça Theopompo de Almeida, 250 Centro ou através do 

telefone nº (033) 3751-1047, www.pedraazul.mg.gov.br ou pamglicita@yahoo.com em horário de 14:00 

às 18:00 horas.  

 

 

PEDRA AZUL – MG, 23 de junho de 2017. 

 

 

 

________________________________________________ 

Deisiane Greisse Silva Batista 

Pregoeira 

PEDRA AZUL - MG 

 

 

http://www.pedraazul.mg.gov.br/
mailto:pamglicita@yahoo.com
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