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RTCIBO DE RETIRADÀ DE EDITAI

pnecÁo PRTSENcTAL N". o2s/2ol6.

o

Razão Social:
CNPJ N".

Endereço:

E-mail:
Cidade:

Estado

Telefone:

Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos
\-,

através

página
rvww . montecarmelo . mg . gov. br , nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.

Local:

do

de

acesso

a

de 2016.

Àssinatura
Senhor Licitante,
Visando comr-lnicação futura entr'-: o Setor de Licitação e essa
empresa, solicito preencher o recrl:-ro de entrega do edital e
remeter à Comissão Permanente de Licitação por meio de fax

\-,

pelo
cu
e-mail
licj-tacaornontecarmel.o$qrmail- " conr. A não remessa do recibo
exime-nos da comunir:ação de eventuais retificações ocorricias
no instrumento convocatorio, bem como Ce quaisquer informaçôes
adicionais.
(

034

3842-5880

)

GILBERTO DONIZETE DE MELO JUNIOR
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RECTBO DE RETIRADÀ DE EDITAI

pnseÃo PRESENcTÀI, N" . o2s/2o16.
Razão Social:
CNPJ N".

Endereço:
E-mai1:
Cidade:

Estad.o:

Telefone:

Fax

Pessoa para contato:

página
www .montecarmel0. mq . gcv . Dr / nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.

Recebemos
i

\-,

através

Local:

do

de

acesso

4

de 2016.

Assinatura

\-

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entr'-: o Setor de Licitação e essa
empresa, solicito preencher o recrl:-,o de entrega do edital e
remeter à Comissão Permanente de Licitação por meio de fax
(034)
pelo
3842-5880
cu
e-mai}
l-*càta***m*xrte*amnm).<*Sçxnai§ " **r&. A não remessa do reci-bo
exime-nos da comunir:ação de eventuais retificações ocorricias
no instrumento convoca-tório, bem como Ce quaisquer informações

adicionais.
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EDITÀI

FLS

PREGAO PRESENCIÀ], N"025 20L6

S04ri

Processo no: O39/2OL6
Modalídade: Pregão Presencial

Edital n": O25/2OL6 - Registro de Preço
Tipo: Menor Preço por Item
objeto:

aQUISTÇÃo

DEMÀI{DA

DE

pa ranuÁcrÀ

SUPLEMENTOS ÀIrMENTÀRES pARjA ÀTENDER A

MUNrcrPÀL.

A Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, Seção de Compras e
Licitações, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio
designada pela portaria no 6515 de 28 de Setembro de 2015, com
autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei- no
8.666 de 2L de Junhc-, de 1993, Lêi n' L0.520 ,le l1 de Julho de
2002 e Lei Municipal n" 606 de l'i de Feve,reiro de 2006, torna
público aos interessados que estará reunido o Preqoeiro e sua
Comi s s ão de Apoi o pa-ra proceder abert ura dos envel ope s
contendo documentaÇão e proposta orçamentária, para seleção de
empresa conf orme tabela .iba-i xo:
DÀTÀ

\-

PROTOCOLO DOS

ATÉ O DIA

EIÍVELOPES

SESSÀO

DA

HORA,

LOCÀL

ATÉ

Setor
de
Protocol-o
(Gabinete)
Av.
Olegário
Maciel, 2J2, Centro, Monte

0B:45

Carmelo/MG

PARJA

À

PUBLICA

SESSÃO

26/01/20]-6

09:00

Setor

de

Eazenda

)

(Sec.
Licltações
Av. Olegário

Maciei , 242,

Centro,

Monte

Carmelo/MG

1 - DÀ LEGISLAçÀO APLrCÀ\IEL
1.1 - O presente procedimento l-icit.rtório é disci-plinado pela
Lei no l0 .520 , de 11 de j ulho Cr: 2002 e pelo reEulamento
provado pela 1ei Municipal no 606 de Ll de Eevereiro de 20A'7 ,
Gi
icipal de Fazenda
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no decreto no 1.251 de 02 de janeiro de 2014 e no que co
pela Lei no 8.666 de 2l de junho de 7993 e suas alterações
pelas condiçÕes estabei-ecidas no presente EditaI abaixo
fixadas.
2 - OBJETO DÀ LrCrrÀÇÃO
2.1 - A presente licitação tem por objeto a ÀQUISIçÃO
SUPLEMENTOS ATIMENTARES PÀRA ÀTENDER

A

DEMA}IDA

DÀ

DE

TANUÁCTA

MT'NICIPAI.

3 - DO CREDENCIÀMENTO - FORA DO ENVELOPE DE UeetttreçÃC

1 - O proponente deverá apresentar-se para credenciamento
junto a Comissão Permanente de LicltaçÕes por intermédio de um
representante euê, devidamente munido de documento que o
credenci-e a participar deste certame, venha a responder pela
empresa licitante,
devendo, ainda, Do ato de entrega dos
envelopes, identificar-se
exibindo a Carteira de Identidade ou
outro documento equJ-va1ente, com foto.
3.1.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento
publico de procuração ou 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, conforme MODELO DE CREDENCIAMENTO
ESPECÍTTCO _ ANEXO I]I.
3.L.2 - Em sendo sócio, proprierário, dirigente ou assemelhado
da empresa proponente, deverá apresentar copia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, ro qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos
e assumir obrigaçÕes em
decorrência de t-a1 investldura.
3.2 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que
optar pela fruição dos beneficios da Lei Complementar Federal
no 123 / 06, deverá apresentar Deciaração de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, Do momento cio credenciamento, sob
pena de preclusão de seus direj tos.
3.
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O credenciamento traqo EM tlÀOS deverá conter os

s
o

documentos:

a) Carteira de ldentidade ou outro docuaento eqo'iwalente,
foto (cópia autenticada.) ;

com

b) Instruaento ptÍiblico de procuração ou instrume.nto paztícular
coa fima reconltecida;
c) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Socíal
autenticada) ;

(cópia

d) Certidão SiryTificada de Microelqrresa ou Ery>resa de Pequeno
Porte ami f,,iQ2 peJ,a Junta Comercial Estadual (somente âm caso
de Mícroen4rresa oa FtnÍ»resa de Pequeno Porte) .
4 - DA PROPOSTÀ DE PREçOS
4.1 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem
deverão ser apresentacios no local, dia e hora determinados, €fl
envelope devidamente lacrado e rubricacio no fecho, e conter em
sua parte externa, oS dizeres:
Er[vELOpE

r -

PROPOSTA ORçÀr{ENTÀRIÀ

PREFETTURÀ MTJNICIPAI DE MONTE CÀRMELO

PROCESSO: 039/2OL6

PRI.:GÃO PRESENCIA],

TrPO:

:

O25/2OL6

MENOR PREçO POR ITEM

AQUISTçÃo DE SUPLEMENTOS ÀI,IMENTÀRES PÀR;A ÀTENDER A

objeto:
DEMAIiTDÀ

DÀ FÀR}óCIA MUNICIPAI.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

t\
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Secretaria
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4.2 - A proposta de preços deverá conter:
4.2.1
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
fmpeditivo à HabiJ-itaÇão, conforme modeJ.o contido no Ànexo IV;
Val.or unitário

por Item;

4.2.3 - Valor Total por ltem,'
4.2.4 - VaLor GIobaI da Proposta,.
4.2.5 - Val.idade da Proposta 60 dias,.
\-

4-2.6
Quaisquer despesas ê encargos inerentes aos
transportes coruerão totalmente por conta do fornecedor.
4.2.7 - condiçôes de Pagamento: o pag'amento será rearizado na
tesouraria do município, a partir da data de entrega da nota
fiscal, sempre de acordo com a disponibi].idade financeira do
município.
4.2.8
Prazo de vigência do contrato: À vigência da Ata de

Registro de Preços inicia-se na data de sua assinatura
vigorará pelo período de 01 (um) ano.

e

5 - DO RECEBIMENTO E ÀBERTT'RA DOS ETiNELOPES
5.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes
contendo a Proposta de Preços de inLeresse do Iicitante e os
documentos que a instruirem, será púbrica, dirigida por um
Pregoeiro e realizada de acordo ccm as disposiçÕes contidas na
legisração
mencionada no preâmbu1o deste Editalr
ern
conformidade com as condiçÕes nele estabelec:-das, bem como em
seus Anexosr ho local e hora, )á Ce,ce::minados.
5.2 - No rocal e hora marcados, arr'res do início da sessão, os
interessados deverão comprovar/ por meio de instrumento
proprio, poderes para formuil-acãc de ofertas e Iances verbais,
nos termos do Art. 10 da Lei Municipai no 606 de 71 de
Fev r eiro de 2006, para a prática dos demais atos do certame,
Gi
cipal de Fazenda
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conforme item 03 deste Edital.
5.3 - Declarada a abertura da sessã,t pelo Pregoeiro, não
serão admitidos novos proponenl-es, dando-se inicio
recebj-mento dos envelopes.

5.4

o

ma

Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS
PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

ao

DE

6 - DO iII'LGAIUENTO DÀS PROPOSTÀS
6.7 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo
as propostas de preÇo,3 e classificará o (s) autor (es) da (s)
proposta (s) de MENOR PREÇO poR rrEM e aqueres que tenham
apresentado propostas em val-ores sucessivos e superiores em
até 102 (dez por cento), reratlvamente à de menor preço.
6.2 - Quando não forem verÍficadas, oo mÍnimo, três propostas
escritas de preÇos nas condlçÕes definidas no subitem
anterior, o Pregoeiro convocará todos os autores para que
participe dos lances verbais, quarquer que sejam os preÇos
ofertados nas propostas escritas.
6.2.1 - os lances verbais serão jriiciados pelo autor que
apresentou o maicr preÇc para o item na proposta escrita e
seguido peros demais na ordern decrescente e deverá ser
obrigatoriamente inferior ao menor preÇo fixado na proposta
escrita.
6.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados,
sujeitando-se o proponente à penaijdade constante do subitem
I1 .6 deste Edital.
6.4 - verificando-se, no curso da aná-l-ise, o descumprimento de
requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos a mesma
será desclassificada.
6.5 - Apos esse ato, será encerrada a etapa competitiva de
preÇos propostos documentalmente e ordenadas às ofertas para
fornecimento do objeto definido nes'te Edital, exclusivamente
pelo critério de MENOR PREÇO pOR ITEM.
6.6 - o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto
e valor da primeira classificarla, decidindo motivadamente a

;N
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6.7
Sendo aceitáv+-l a menor oferta de preÇo pelo item, s -pelo
verificado o atendimento das corrdiçÕes habilitatórias
licitante que a tiver formulado.
6.8 - Constatado o atendimento pleno às exigências do edital,
o proponente será declarado vencedor, sendo-Ihe adjudlcado o
obj eto.
6.9 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não
atender às exigências do edital,
o Pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes, oâ ordem de classificação, e reabrirá a
disputa durante o período de até trinta mlnutos, até que seja
apurada uma proposta que atenda aos interesses do munlcipio,
sendo o respectivo proponente clecl-aradc vencedor e a ele
adjudlcado o objeto.
6.10 - Da reunião lavrar-se-á at-a circunstanciada, flâ qual
serão registradas as ocorrências relevantes e eue, ao fina1,
será assinada peJ-o Preqoeiro, Equiipe de Apoio e os llcltantes
presentes.
6.ll - Em caso de divergência entre informações contÍdas em
documentação impressa e na propost-a especifica, prevalecerão
as da proposta.
6.L2 - Não se considerará qualquer vaiitagem não prevista neste
Edital e seus Anexos.
6.13
No caso de empate entre duas ou mais propostas, a
classificação se fara, obrigatoriament-e, por sorteio, êr ato
publico para o qual todos os I Lcitantes habilitados serão
convocados, nos termos do § 2" dc art. 45 da lei 8.666/93.
,le desempate, considerando as
6.\4
Em relação aos criterios
prerrogativas
Iegais pelas microempresas ou êmprêsas de
pequeno porte, se o caso, deve.t-'á s()r observado o regulamento
estabelecido nos itens seguintes deste eclital:
6.!4.L - Havendo lances, de microempresas ou
empresas de pequeno porte, com valores iguais
ou .Lnf eriores a 5 % ( cinco por cento ) da
licitante orig:-na.lmente meihor classificada no
certame, será facul-tado à microempresa ou
elo.presa cie pequeno porte o direi
Anderson
Sccrctaria

nicipal de F-azenda
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de alte ar
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apresentado preÇo inf

àque1a considerada úencedora do certame,
termos dc artigo 45, da Lei Complementar no
723, de A1 de agosto de 20\4;
6.14.2 - Não sendo exercido o direito
de
pretcrência nos termos do subitem anterior, Do
prazo de 05 (cinco) mlnutos a contar do final
dos l-ances of e::tados, ou a não apresentação de
proposta inferior pel a microempresa ou êmpresa
de pequeno porte, acarretará na preclusão e a
contratação da propos-t_a originalmente mais bem
classificada, ou revogação do certame.
6.L4 .3 - O instj tuto
da preferência da
contratação no exatne das propostas previsto no
presente edital,
somente se aplicara
na
hipotese da proposta inicial
não ter sido
apre-;entada por microempresa ou emprêsa de
peç[ueno porte.

\-,

7 - DAS CONDrÇõES pÀRjA pARTrCrpÀçÃo
1 -7
Poderão participar deste Pregão os interessados que
atenderem a todas as exigências, incl-usive quanto à
documentação constantes deste Edital e seus Anexos.
1.2 - Não poderão participar deste pregão:
1 .2.1 - Os interessados que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dlssolução, liquidação ou enr
regime de consórc i-o, qualquer que se j a sua f orma de
constituição.
1 -2-2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.
1 .2.3 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar con a Aclminist ração Publica ou punidos
com suspensão do dir:eito de licitar
e contratar com a
Prefeitura Municlpal de Monte Carmelc.
1. 3 - Estarão impedidas de parti.cipar desta 11citação as
rESAS

e, apresentem mais de uma proposta

1
ires
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a cada i
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especifico ou que um de seus sócios seja servidor públ

0 51

municipal;

.4 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá
ser datada e assinada por seu(s) representante(s) legal(is),
devidamente qualificado (s) e comprovado(s)
1.5
Os docr:mentos necessários à habilitação poderão sêr
apresentados em original. acompanhada de cópia para ser
conferida e autenticada pelo pregoeiro e/ou equipe de apoio no
momento do credencianento, ou por qualquer processo de cópia
autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em
órgão da imprensa. As cópias autenticadas não serão devolvidas
e não será permitida repr:odução ce cópias nos setores
pertencentes a Prefeitura Municipal.
1

.

\.,

I -

DA HABrLrrÀÇÃO

8.1 - O envelope no II "DOCTMENTAÇÃO DE EABILfTÀÇÃO" deverá
ser protocolado no local, dia e hora determinados, devidamente
racrados e rubrj-cados no fecho, e conter em sua parte externa,
os dizeres:
EI{T\ZELOPE

II

EABILTTAçÃO

PREFEITURJA, MT'NICIPÀL DE MONTE CÀRMELO

PRocESso: O39/2016
PREGÁO PRESENCTÀI: O25/2OL6

TIPO:
ObJCtO: ÀQUISIçÃO DE

MENOR PREçO POR ITEM

SUPLEMENTOS ÀLIMENTARES PÀR;A ATENDER À

DE}íÀ}ÍDÀ DÀ FÀR}4ÁCIÀ MT'NTCIPÀT

.

RAZÃO SOCIÂI DA EMPRESA

CNPJ

lres
Secretaria Municipal de Fazenda

G
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1 - O Envelope r1o II "DOCUMENTaçÃO On HABILITAÇÃO",
conter os seguintes documentos:
HabiLitação ilurídica, Fisca]. e DeclaraÇão
B.

1.

ç)

05

de ver

a) - Decl-aração de que não emprega menor, conforme modelo
contido no Anexo V;
b) - Contrato social em vigor' (Consol-idado), devidamente
registrador effi se tratando de sociedades comerciais; exigindoSe, no caso de sociedace por aÇÕes, documentos de eleição de
seus administracjores; quando se tratar de empresa publica será
apresentada cópia das leis que a ir-isrituiu;
c)

Cédula de Identidade dos -sócios da empresa

d)

Cadastro de pessoas fisicas dos sócios da empresa (CpF);

e)

Comprovante de

Inscrição do CNPJ;

f) - certidão Negatlva cle Debito
(CND Municipal);
q)

(RG) ;

<1o

MunicÍpio sede da

Certidão negativa de débltos junto ao

Empresa

EGTS;

h) - Certidão negativa de débi*.os junto à Secretaria de Estado
da Fazenda Publica Estadual

i-) - Certidão Conjunta de Débitos Rel-ativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da União;
j)

Certidão Negativa cie Débitos 'Iraj:alhistas

r)

certidão Negativa de Falência, concordata ou Recuperação

J

-LUIdJ-

I

t.

cipal cic lrazencla

(CNDT);

I

E;
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m) - Será verificado o quadro societário e o endereço dos
licitantes
com vistas a verificar
a existência de sócios
comuns, endereÇos idênticos e/'t) indicios de parentescos,
fatos que anarisados em conjunl-o com outras informações,
poderá indicar
ocorrêrrcia de fraudes contra o certame
ricitatório.
Portanto, havendo lndicios ce fraude, deverá ser
adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da
Lei 8.666/93. caso constatada a participação de um mesmo sócio
em mais de uma emr)resa licitante,
estas serão inabilitadas,
podendo, ainda, serem declaradas inidôneas para contratar com
a Administração Pública, conforme item 15.
n ) - Todos os documentr>s ap-,resentados deverão corresponder
unicamente em nome cio licitante
que se habirita para o
certame:

n.1) se o licitante
fcr matriz, todos os documentos deverão
estar em nome da matriz,.
n.2) se o licitante for à filiaI,
ccdos os documentos deverão
estar em nome da filial;
n-3) serão dispensados da filial
aqueles documentos que pela
própria natureza, comprovailamente forem emitidos somente em
nome da matriz.
Os doctzmentos qlae não infom,aram a descrição da data de
validade serão válidos por 90 dias â partiz da d,a.ta de
am1

ssao

8.2 - DrsposrÇõEs cERArs DA rrABrLrrÀÇÃo
8.2.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solici-tação
de documento em substituição aos documentos requeridos no
presente Edltal e seus Anexos.
8.2.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa
e correta ou contrariar qualquer dlspositivo deste Edital e
seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente INABrLrTADO.
8-2.3 Havendo restrição quanto à reqularidade fiscal no caso
de microempresa ou €lmpresa de pequêno porte, fica concedido um
praznde 05 (cinco) dias para a sua -r:egularizaçã p rorro gáve1
ana.,.nnN.[[\lt
Secretaria

N;r.'

'

de Fazenda
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por igual período mediante justj"ficativa tempestiva e a
pel-a Comissão Permanente de Licir*ação, nos termos do S
art. 43, do mesmo dispositivo J-ega1.

a
1

8.2.4 - A não regularizaçáo fiscaf no prazo estabelecido no
subitem anterior
implicará
decadência do direito
à
contratação, sendo facultada à Adminrstração convocar os
l-icitantes remanescentes, Dâ ordem de classificação,
para
assinatura da Ata de Registro de preços, ou revogar a
licitação nos termos do art. 43, s 2", da Lei complementar no.
123/2006.

8.2.5
o envelope de documentação que não for aberto ficará
em poder do Pregoeiro pero prazo de 30 (trinta)
dias, a contar
da homologação da licltação,
deverrdo a licitante
retirá-1o,
após aquele períodor no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
inutiIização do enveIope. "
9 - DÀ rMpucNAçÃo Do ÀTO CONVOCÀTónIO
9 . 1 - Até 02 (dois ) dias út.eis antes cla data f ixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá peticionar
por escrito contra o ato convocat irio.
9.1.1 - A petlção de ímpugnação e,/ou pedido de esclarecimento
deverá ser dirigida
ao pregoeiro e protocolada no setor
Competente.

10 - DOS RECTRSOS
10.1 - Todos os recursos serão interpostos no finaf da sessão,
com registro
em ata, da sintese das suas razões e
contrarrazÕes, podendo os i-nteressados juntar memoriais no
prazo de 03 (três) dlas úteis.
l0 -2 - Em casos especiais, quando complexas as questões
debatidas, o Pregoei-ro concederá, àqueles que manifestarem a
interesse de recorrer I prazo de 03 (três) dias uteis para
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais,
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dlas, eu€ começarão a correr do término do prazo do
T
rrent Ip, sendo-lhes assegurada vi_sta imedlata
S
utos.
G
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10.3 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá a

ü

suspensivo.
10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas
dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada

aos interessados, Dâ sede da Secreraria Municipal da Fazenda
de Monte carmelo, sob a responsabj iidade do pregoeiro e Equipe
de Apoi-o.

\,,

\-,

11 - DÀ ENTREGÀ DO OBiIETO LICITÀDO
Os itens deverão ser entregtres de acordo com soJ.icitação da
Secretaria Municipal de Fazenda, após a emissão da À.F.
(Àutorização de Fornecimento);
emitida pelo setor de
Licitações.
L2 - DO PAGAIUENTO
12.7 - condiçôes de Pagamento: o pagamento será na tesouraria
do municipio, a partir da data dc r:ntrega da nota fiscar, de
acordo com a disponibilidade financelra do munícipio, para a
emissão da nota fiscal sempre d,:ver'ão ser descritos todos os
itens fornecidos no rnês de ieferência, acompanhado de todos os
pedidos de cada secretaria e a r:quisição emitida pero gestor
da Ata de Registro de Preços. Estas notas fiscais deverão ser
entregues na secretaria de origem. (A nota físcal deverá ser
enitida ear vaTor fixo cofr duas e êae casos específicos três
casas decizaais) .
72.2 - Sempre que a entrega do item licitado for para o setor
da saúde gerenciado pelo Eundc, |.rirr-ricipa L de saúcie a nota
fiscal deverá ser emitida para a razáo socj-al EUNDO Mt NICIPÀI
DE SÁtrpp cNpJ: L7.4go. og5/oooL-36, sediaclo na praça Getutio
Vargas, 212, bairro r-entro, Monte Carmelo/MG.
12.3 - Caso a lrota Fiscal/Fatura
sej a devorvida pela
Prefeitura, por estar inexata, scrá contado novo prazo para o
pagamento a part ir da data cle sr-la reapresentação r [â f orma
p vista no subitem 1. ,: deste Edital.
A
I
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13 - Dos acnÉscruos E suPREssões
13.1 - No caso de eventual prorrogação da ata de regi stro
preÇos, dentro do prazo de vigência não superior a um ano, não
se restabelecem os quantitativos
inicialmente fixados na
licitação, sob pena de se infríngirem os principi_os que regem
o procedimento llcitatorio,
indicados no Art. 3o, da Lei
Federal no 8.666/93.
73.2 - Os preÇos registrados podem ser revistos em decorrência
de eventual redução dos preÇos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos servr(;os ou bens registrados,
cabendo a Admlltistração, promc,\/ey^ a negociação junto aos
fornecedores, observadas as disp<,si:;Ões contidas na alinea \\d//
do inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93.
L4 - DÀ EXECUçÃO
74.1 - A entrega do ohrjeto licitado será feita pela Contratada
somente após a assinatura da respectiva Ata de Registro de
Preços, assinatura do contrato quando cablvel e emissão da
Autorização de Compras e Serviços (AC'S).
L4.2 o órgão Requisitante, oü às .Buas ord,ens, fiscarizarão
obrigatoriamente a execução da Àta de Registro de preços, Dâ

parte ç[ue os

\-,

a fim de verificar se no seu
desenvolvimento estão sendo observadas as especificaçôes e
demais requisitos nere previstos, reservando-se o direito de
rejeitar o recebimento do objeto çÍue, a sêus critérios, não
forem considerados satisfatórios.
14 .7 . L - caberá ao órgão Requisitante, ou às suas ord,ens , a
responsabil j-dade, flâ parte qr-le cs couber, de gerenciar a
compra/serviços, ftscalizando e contr:olando a entrega do bem
ou serviços, euê deverá ser ex llu:-.ivamente no interesse da
couber

I

administração.

14.1.2 - A fiscarização por perrte do órgão Responsáver não
eximirá a Contratada das responsalri I idades previstas no Codigo
civil e dos danos que vier causar ao município ou a terceiros,
por culpa ou dolo de seus funcicnários na execução da Ata de
RegÍ

de Preços.
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15 - DÀS PENAITDÀDES
15.1 - O não cumprimento das obrigaçÕes assumidas poder a
ensejar a apllcação das seguintes penalidades:
I - Advertênci-a, por escrito;
II
Multa, de 22 (dols) por cento ao rnês sobre o valor da
proposta;
rrr - suspensão temporária do direito de participar em
IicitaçÕes e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.
\-,
16 -

DOS RECTTRSOS ORçâI.{ENTÁRrOS

76.1 Na licitação por registro de preÇos não é necessário
indicar a dotação orçamentária, euê somente será exigida para
formal-ização do contrato ou outro instrumento hábiI.
L7 -

DÀS DTSPOSTçõES eSRÀrS

71.L

\-

É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superiorr êrn
qualquer fase da 1ic-itação, a promoção de diligência destinada
a escl-arecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pub11ca.
L1 .2
Fica assegrrrado à Prefeitura Municipal. de Monte Car:srelo
o direito de no interesse da Administração, anurar ou revoçIar,
a qual.quer terrpo, Do todo ou êm parte, a presente licitação,
dando ciência eos participantes, Dâ forma da J.egisraçâo
vigente.
71.3 - os proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a prefeitura Municipal não
serár €rTr nenhum caso, responsáver por esses custos,
lndependentemente da condução ou resul-tado do processo

licitatório.
71.4
os proponentes são responsávels pela flderidade
reg
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qualquer fase da licitação.
17.5
Após apresentação da proposta, não caberá desistência
do lici-tante,
salvo por motivo justo Cecorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
71.6 - O Iicitante que ensejar c retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo, frzer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito previo da citação e da ampla defesa,
flcará impedido de licltar
e contratar com a Administração,
pelo prazo de até ci-nco anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
11.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo quarquer motivo
superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útir subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estaberecico, descle que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.
17. B - Eazem parte integrante do presente Edital:
17. B - Fazem parte integrante do presente Editaf:
Anexo I - Termo de Referêncja;
Anexo II - Model_o de proposta de preços;
Anexo III - ModeIo de Credenciamento Específico;
Anexo rv - Modelo de Declaração de rnexistência de Eato
Superveniente Impeditivo à Habititação;
Anexo V - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor;
Anexo Vf - Minuta da Etrtura Ata de Registro de preços;
Anexo VII - Minuta do Fururo Contratc.
71.9 - Na contagem dos prazos estaberecidos neste Edltat e
seus anexos, excluir-se-a o dia cic i-rriclo e incluir-se-á o do
vencimento. só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Pr-efeitura Municipal r_le Monte Carmelo.
l1 -70 - Quarquer pedido de e:ciarecimento em relação a
eventuais dúvidas na interpretação do presente EditaI e seus
Anex
deverá ser encaminhado por escrito, âo
eiro, no
Anderson
Secretaria M
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endereÇo mencíonado do preâmbuIo do presente edital.

.71 - A homologaçãc do re:.ulti-:do desta licitação
na o
implicará direito à cont-rataÇão.
Ll.72 - Aos casos omissos apJ-icar-se-á as demais disposiçÕes
constantes da leEislação v:gente.
11.!3.Cópias do edital e c1e seus anexos serão fornecidos pelo
Pregoeiro e sua equlpe de apoio, das 13h3Omin às 17h0Omin, t-to
Setor de Licitações localizado na Praça Getulio Vargas, 242,
2" andar, Centro, I\IONTE CARMELO MG, ao custo de RS O,15
centavos por página, caso o interessado queira cópia
xerográfica e GRATUTTAMENTE por intermédio de cópia virtual,
devendo o mesmo Lraze.r pen drive i)u midia simiiar. Demais
inf ormaçÕes poderão ser obtidas p.--1o tel-ef one (3a I 3842-5BBO.
Ll.74. o editar poderá ainda sêr consultado através do site:
71

gov. l-,r /1ici t-acao

I
17.15 - O foro para dirrinrr questões relativas
Edital- será o foro da Comarca de Monte Carmelo,
\^J-rÀli,v,

mOnteCarmelO

.m

.

ao

presente
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excl-usão

de qualquer outro.
Monte Carmelo/MG, 2'l de Junho de 2016.
ANDERSON PIRES

Secretário Municipal Ce Eazenda
GILBERTC DONIZETE L)E MLLO JUNIOR
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ANEXO

I -

TERMO DE REFERENCIA

Processo no: O39/20L6
Modalidade: Pregão Presencial
Edita1 n": 025/20J-6 - Regístro de Preço
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: AQUISIçAO DE
DA EÀR}ÍACIA

DEI"ÍAI{DA

1

Mt

SUPLEMENTOS ALfMENTÀRES PARjA ÀTENDER A

NICIPAI.

\rusrrFrcATrvA

A aquisição dos suplementos alimentares se dá para atendimento
à demanda de pacientes da farmácia municipaJ- e atendimento a
alguns processos judiciais.

2-

ESPECTTTCaçÂ,O DO OB.IETO

Vide tabela abaixo:
coD

rTENS

DESCRTÇÃO

UND

QTD

LA

300

MELHOR

LA

410

EORMULA INFAIJTIL EM PO, 4 0 0 GRS,
TIPO: APTAMIL SEIVI LACTOSE OU DE

INFANTIL i.M

I.ORMULA
01

1

.66t

02

1

.664

PO,

TIPO: SIlzlIl-AC SENSITIVE
QUALIDADE

FORMULA lNFAI\iTf L
APTAM]L

TIPO:

3

OU

360
DE

MELHOR

EM PO, 400

CU DE

GRS,

GRS,

QUAL]DADE
03
04

05

06

1.665
13.352
1

.662

1.663

LA

400

MELHOF QUALIDADE
FORMUTA TNFANTTL EM PO,4OO GRS,
TIPO: FORTTNT OU DE MELHOR QUALIDADE
FORMULA INIIANTIL PARA LACTENTES EM

LA

300

PO,400 GF.S, TIPO: APTAI4IL 1OU

DE

LA

600

MELHOR QUAL]DADE
FORMULA IX]FANTIL PARA LACTENTES

EM

DE

LA

800

EM
OU

LÀ

300

LA

500

PO, 400 GRS, TIPO: APTAMIL 2

OU

T"IELHOR QUALTDADE

07*

FORMT'I,À

INEANTIL PARÀ. I.ACTENTES

r.3.390 PO, 400 GRS, TIPO: ÀPIIAIvÍIL PEPTI
DE MELHOR QUAIIDÀD§
FORMULA

B

"q

1?
r).

2Ê?
JJJ

INFANTIL

IT-AiiÀ, LACTENTES

EM

OU

DE

PO, 400 GRS, TIPO: MILUPA 2
MELHOR QUALI I,ADE

Gil
cle Pazenda
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I

lNFANTlL PARA LACTENTES
PO, 400 GRS, TIPO: NAN A.R. OU
FORMULA

09

10

11 *

L2*
13

.656

DE

LA

400

.653

MELHOR QUA],] DADE
FORMULA II§FANTIL PARA LACTENTES EM
PO, 400 GllS, TIPO: NAIJ COMFOR 1OU
DE MELHOR QUALIDADE
FORMTII,À TNFAI{TIL PÀ.RÀ I.ACTENTES EM

LA

400

7.666

PO, 400 GRS, TIPO: NAIiI SEM T,ÀCTOSE

I,A

500

I,A

L.200

LA

800

LA

800

LÀ

240

I,A

240

L.p"

400

ÍrÀ

400

LA

40c

LÀ

L20

LA

200

LA

200

LÀ

600

LT

600

1

1

OU DE MELHOR QUALIDADE
FORMUI,À INFAI{TIL PARA I,ACTENTES

7.652

L5 .924

15*

15. 925

t7*
19*
l9

20*
27

zl

23*

PO, 400 GRS, TIPO: NAN SOY OU

FORMUIA INFANT]L PARA LACTENTES
PO, 400 GRS, TIPO: NAN SUPREME 2
DE MELHOR QUALIL]ADE
FORMUI,A INFÀIITIL PARJA I,ACTENTES

PO, 400 GRS, TfPO:

DE

EM
OU

EM

NEOCATE ÀDVAI{CE
OU DE MELHOR QUÀTTDADE
FORMUI.À INFANTTL PARJA I,ACTENTES EM
13. 405 PO, 400 GRS, TIPO: NEOCÀTE LCP OU DE
MELHOR QUAIIDADE
FORMUI,À INFÀNTIL PÀR.P. LÀCTENTES EM
7.660 PO, 400 cRS, ÍIPO: NINHO FÀSES 1+ OU
DE MELHOR QUÀIIDÀDE
FORMULÀ INFÀ}ITIL PARÀ I,ÀCTENTES EM
7.657 PO, 400 GRS, TfPO: NUTREN "lR OU DE
MELHOR QUALIDADE
EORMULA INFANTIL PÀRA LACTENTES EM
7.655 PO, 4rl0 GRS, TIPO: PEDIASURE OU DE
MELHOR QUALIDADE
FORMUÍ.A INFAI{TIL PÀRiA -T ACTENTES EM
13.348 PO, 400 GRS, TIPíf,: PREGOMIN PEPTr OU
DE MELHOR QUALTDÀDE.
FORMULA II,jFANTIL PARA LACTENTES EM
75 .962.' PO, 800 GRS, TrPO. NAN A.R. OU DE
MELHOR QUALIDADE
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES EM
r_5. 963 PO, 800 GRS, TIPC: NAN COMFOR 2 OU
DE MELHORQUALIDADE
FORMUI,À INFÀI{TIL PAIUL LÀCTENTES EM
l.5.964 PO, 800 GRS , TIPO : NÀIiI SOY OU DE
MELHOR QUAIIDADE
LEITE A BASE DE SOJA, 01 LTTRO,

13.389 TIPO: ADES ORIGINAL OU DE

24

EM

MELHOR QUÀLIDÀDE
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES EM
75 .923 PO,400 GRS, TIPO: NAN SUPREME 1 OU
DE MELHOR QUALIDADE

t4

L6*

EM

MELHOR

QUALIDADE.

25*
\

*

14.836 LEiTE EM PO TRADTCTONAL, 400 cRS, I,A
TIPO: NINHO OU DE MELHOR QUÀLIDÀDE
SUPLEMENTÀÇÀO
ÀIIMENT
7 .755
LT
pÀRjA
HIPERCÀLóRÍCa LIQUIDO,
DIETÀ
G
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27*

ENTERjAI, 01 LT, TIPO: TROPHIC 1 . 5 OU
DE MELHOR QUÀI,IDADE
SUPLEMENTAÇÀO ÀIrMENTÀR EM PO, 370

13.349 GRS, TIPO: NUTREN SENIOR OU

LÀ

240

MELHOR

LA

400

EM PO, 4OO
GRS, TIPO: MUCILON MILHO OU DE

LA

100

MELHOR QUÀIIDADE
SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

13.391 GRS, TIPO: ENSURE

ZÓ

\

OU

EM PÓ,

DE

DE

400

QUALIDADE
SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

13. 355

29

MELHOR QL]AL]DADE
SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
30

31

32*

73 .392

EM PO, 4OO
GRS, TI PO: MUCILON MLILTICEREAIS OU

LA

100

13.350

DE MELHOKQUALIDADE
SUPLEMENTACÃO ALIMENTAR EM PO, 4OO
GRS, TIPC: NUTREN 1.0 OU DE MELHOR

LA

200

LÀ

1 .200

LA

s00

QUALIDADE
SUPLEMENTAÇÀO

AIIMENTAR EM
13.41s GRS, TIPO: NUTREN ACTf\IE
MELTIOR QUALIDÀDE
SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

33

PO, 400
OU DE

EM PC,

13.468 GRS, TIPO: SUSTAGEN OU DE

4OO

MELHOR

QUALI DADE

o
As propostas devem ser preenchidas com a mesma descrição
dos itens mesmo que sejam de marcas diferentes.

\-

o
Os itens em negrito, cujos códígos são: 13.390, 1.666,
7.652, 13.405, L5.925, 7.660, 14.936, t3.475, 7.657, 13.349,
13 .348 , 1.755, 15. 964, são para atendimento a processos
judiciais e devem sêr exatamente conforme a descrição dos
mesmos, sob pena de responsabilidade da emprêsa vencedora.

O custo estimado para a Fresente contratação é de R$
7L9.L68,70 (Setecentos e dezenove miL cento e sessenta e oito
reais e setenta centavos).
O custo estimado f oi a.puraCc a par t-ir rie mapa de preÇos
constante do processo administrativo, elaborado com base em
o-rçamentos recebidcs de eni,presas especiali zadas e em pesquisas
de mercado.
3
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A fiscallzação e gestão da corrtratação será executada
fiscal
da Secretaria Municipal - Órgão Participante
presente licitação ou suhstituto, ; ndicado pelo ordenador de
despesas. Ao qual competirá dirir.lr as dúvidas que surgirem no
curso da execução da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato,
e de tudo dará ciência à Administração.
FISCAIS DE

CONTRJATO:

(As quantidades d;árias e eventuais serão estipuladas peTo(s)
Físcal (is) de Contrato)
DEPARTÂI{ENTO
ANDRE LUIZ LEME

FISCÀI CONTRJATO
F.rrmácia Municipal

4 - DAS INE'RAçÕES E SÀIrçÕES ÀDMTNTSTRATTVÀS
A disciplina das infrações e sanções aplicáveis no curso
Iicitação é aquela previ-sta no edifaf.
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PREÇOS

Processo no: _/20]-6
Modalidade: Preg:ão Presencial

EditaL n":
2OL6 - Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto:

rTEM

cóo

T'ND

DESCRTçÃO

QTD

VÀIOR

vÀI,oR

T'NIT.

TOTÀI

- Validade da Proposta 60 dias;
(xxxxx reais).
- Valor da proposta: R$_,
condiçÕes de Pagamerrto: o pagamento será rearizado na
tesouraria do município, a partir cla data de entrega da nota
f iscal, sempre de acordo com a cl,i sponibilidade f inanceira do
municipio.
Prazo de vigência da Ata de Registro de preços: A Ata

Registro de Preços inicia-se na data de sua assinatura
vi-gorará por um ano.
de
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A}IEXO

III

cREDENcTAMENTo

uspgcÍrrco

Processo no: _/2OL6
Modalidade: Pregão Presencial

Edital. n": _/2016
- Reg'istro de preços
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto:

presente
Pelo
a
empresa
devidamente
inscrita
no
C\]PJlMF
sob
no
, neste at_o representada pelo Sr
, outorga ac, Sr
CPF no
amplos pode.res para representá-Ia j unto
a Prefeitura Municipaf de Monte carmelo MG no processo

licitatório
acima j dentificado, inclusive para interpor ou
desistir de recursos,, r:eceber citaçÕes irrtimaçÕes, responder
administrativamente e judicialmente por seus atos, formurar
ofertas e rances de preÇos enfim, pratlcar todos os atos
pertinentes ao certamer cil nome 1o proponente.

de

de

201,6.
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AI{EXO IV
DEcT.ARAÇÃo

op rrvexrsrÊNcrÀ DE FÀTo supER\zENTENTE

OE

fLS

trb

rMpED

rngrr,rracÃo

Processo no: _/201.6
Modal.idade: Pregão Presencial

Edital no: _/2016
- Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto:

AEmpresa---,devidament'einscritanoCNPJ/MFsob
no
neste ato
representada
, CPF sob o n'

pelo
Sr
declara sob

as penas da 1ei, que ate a presente data, inexiste fato
superveniente impeditivo para sua habilitação no presente
processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

de

de 2016.
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AIiIEXO V

DEcr.ÀRAÇÃo

,"1

ps eue NÃo EMpREcÀ MENoR

Processo no: _/2OLG
Moda1idade: Pregão Presencia1

Edital no: _/2016
- Registro de Preços
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto:

\;

A empresa

CNPJ

sob

o

, com sede na
, Bairro
, cidade de
, por int.ermédio de seu representante

no
no

Iegal,

inscrita no

o Sr

portador do CPF no
, DECLARA, para fins do disposto no
inciso v do art. 21 da Lei Federal no 8.666/93 de 2l de junho
de 1993, acrescido peLa Lei no 9.854, de 2j de outubro de
7999, eüe não emprega menor de iB (dezoito) anos em trabarho
noturno, perigosos ou insafubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição ,:le aprendiz.

de
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AI{EXO

VI

MINUTÀ DA EUTT'R;A ÀTÀ DE REGISTRO DE

Fr.ô

§

í)

PREÇO

Processo no: _/ZOLA
Modalidade: Pregão Presencial
Edital- n": _/2016
- Reg'istro de Preços
Tipo: Menor Preço por ftem

(_
Aos
do ano de 2076,
) dias do mês de
reuniram-se o MTNICÍPIO DE MONTE CÀRMELO, estado de Minas
Gerais, pessoa juridica de direito púbrico interno, inscrita
no CNPJ n. 18.593.103/0001-78, neste ato representado pelo
secretário Municipal de Fazenda o Senhor AÀIDERSON prRES,
brasileiro,
sof teiro,
lrortador cio CPF n. o 542 .9j 5 .6j 6-8'l ,
residente e domiciriado nesta cidade: de Monte carmelo/MG e o
E'tNDo MtNrcrPÀr DE sAtDE pessoa juridica
de direito publico
interno, inscrito no CNPJ no 71 .490.085/0001-36, neste ato
representado por -sua representanLe 1ega1, Sra. TSMELTNDA MARrA
DrNrz MENDES, brasileira,
casada, enfermeira, inscrita no cpE
no 893.165.116-12 em face da classificação das propostas de
preÇos no Pregão Presencia I no _/
2A16 , para f ormação de
Ata de Registro de Preços, tendo como fundamento Mapa de
Apuração e Ata de sessão Publica, referentes ao processo
supracitado, RESOLVE registrar os preÇos para execução dos
ltens constantes no referido edi-tar, eu€ passam a fazer parte
desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a empresa/pessoa
fisica
no CNPJ/CPF sob o n. o
, inscrita
sede/endereÇo na
, Estado de
_com

neste ato representada pelo

_,
Sr (a)

1a

) seu/sua

portador do RG n. o
residente e domicil-iado na Rua
classificada
com os respectivos itens e preÇos, conforme
planilha anexa. A At-a de Reqistro de Preços tem validade de i2
(doze) meses, a partir de sua assrriatr-,ra. Esta será utilizada
pelo MUNICÍerO, nr MONTE CARMEi,O, comc ORGÃO GERENCIADOR, na
fo
prevista no Edital, com as err Dresas que
erem pre OS
,

.

CPF n.o

G

de Fazenda
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reglstrados, flâ forma do Anexo VIT do Edital-. Depois
cumprldas as formalidades legais e nada mais havendo par
registrar, foram dados por encerrados os tr:abalhos, lavrandose esta Ata que vai assinada pelos representantes da empresa
com preÇos registrados e Municipio de Monte Carmelo, para que
opere seus efeitos juriciicos e legais.

Este instrumento Euarda inteira conformidade com os termos do
Pregão Presencial para Registro de Preços no . _/
e
_
seus Anexos, Proeesso Lícitatório no. _,
do qual é parte
integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
FORNECEDOR REGISTRADO.

Constitui-se objeto deste
instrumento
que
,
atenda todas as exigências do Edital. de Pregão Presencial
_/2016.
CTÁUSUT,E PRTMEIRA

ITEM

\-

coD

DO

OBiIETO:

I'ND

DESCRTçÃO

QTD

VALOR

VAIOR

UNIT.

TOTÀL

clÁusul,a sEGI,NDÀ - DA vIGÊNcIÀ DÀ ATA DE REGTsTRo DE PREÇoS:
O prazo de validade da Ata de Registro de preços será de um
ano (I2 meses) sendo computadas neste periodo, âs eventuais
prorrogaçÕes.

- DA FoR!TA DE FoRNECIMENTo
A forma de execução será de acordo com as necessldades
Administração.
CTÁUSUT,a TERCEIRjA

crÁusur.e QuARTÀ - DA F9R!,IA DE

I
me

A

da

RESEBTMENT9:

entrega do material será nes -instalaçÕes do set_or onde
fol solicitado.
I

(ii
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a) O prazo para atendimento da solicitação será con
partir do recebimento da A.F. (Autorizaçáo de Fornecimento

fç9

0?
3ud

b) Após o recebimentc da AuLorízação de Fornecimento, o
licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
entrega do item licitado,'
c) Todos os cusLos (frete, taxas, impostos, etc.) correrão por
conta do l-icitante vencedor.
II - O recebimento do objeto será realizado na forma do inciso
II do art. 13 da Lei no. 8.666/7993:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade dos itens com a especificação,.
b) Definitivamente,
após a verificação
da qualidade e
quantidade dos itens e consequerrte aceitação, conforme
disposto no Termo de Referência.
III - A Nota Fiscal apl:esentada pela empresa no momento da
entrega deverá vir acompanhada da cópia da Autori zaçào de
EornecÍmento e da cópia da Nota de Empenho referentes ao itens
entregues, e deverá mencionar os números do processo e
modalidade.

rv - rndependentemente da aceitação, a contratada garantirá a
qualidade dos itens pelo prazo estabelecido na respectiva
garantia pelo fabrlcante/fornecedor
e estará obrigada a
substitulr ou refazer aquele que apresentar defeito ou falhas
no prazo estabelecido peio Contral-_ante.
crÁusur.e

QUTNTA

DA DOTÀÇÃO ORÇÀT,ENTÁRIÀ:

As despesas com a execução da presente Ata de Registro de
Preços correrão à conta dos recursos consignados no orçamento
vigente anual/ para o exercicio 2076.
crÁusur.a sExrÀ

DO

PREÇO

Pelos itens já entregues

óneÃo GERENCTADoR pagará ao
FORNECEDOR REGISTRADO, conforme os preÇos registrados na Ata
gistro de Preços, mediante apresentação pelo FORNECEDOR
d
o

Gi

ipal clc l]azenda

o

rL DE

P

@

reJ-e.r,tHliH[ili
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V

de fatura em 02 (duasl vias e nota fi
devidamente formalizadas e atestadas pelos responsáveis pelo
REGISTRADO

recebimento e execução do respectivo

deverá se.r emitída em walor fixo
específicos três casas dec;mais).

setor. (A nota fiscal
con duas e ea ca,sos

crÁusur.a sÉrnra - Do pAGAIvtENTo:
I - Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades

\-

financeiras da Tesourari-a do Municí pio de Monte carmero e
serão l-iberados em ate 30 ítrinta)
dias, contados da
apresentação da respectiva Nota Eiscal, nas condiçÕes exlgidas
no Editar.
A Nota Fiscar e Fatura liquida,
deverão
obrigatoriamente conter o cNPJ/M!- do cadastramento no cRC e
ser atestada peros técnicos designados para esse fim
especi fico .
II
Apos o devi,do processamento, oS pagamentos serão
creditados em nome do FORNECEDoR, atr:avés de transferêncla
eletrônica e ou ordem de pagamento/checJue nominal, conforme
Legislação vigente, mecliante apresenr-açãc da nota fiscal
conforme cronograma cle ent-rega e -rutorização emitida pelo
Departamento de Compras cio municilrio.
a) As Microempresas (ME) e Empresas de pequeno porte (Epp)
optante pelo Simples Nacional, enquanto permaneÇam na condição
de ME e EPP, estão dispensaclas do recofhimento das
contribuiçÕes às terceíras entidades (sESr, SESC, sENAr,
SENAC, SEBRAE, rNCRA e Sarário Eclucacão), conforme disposto no
S 3 " do art . 13 da L,.ti Complementar no . i23 / 200G;
rrr
o munici.pio reserva- se o di reito de suspender o
pagamento caso o fornecirnentc. seja efetuado em desacordo com
as especificações corrstantes da No:a Ce Empenho.
IV - Os preÇos serão frxrrs e irreajus:áveis;
V - A nota fiscal a ser emitida p,tr ocasião do fornecimento do
objeto, deverá conter o l:tesmo númer,-, do CNPJ/MF com o qual o
li itante tenha se habilitado r-Lâ 1:-citação, devidamente
CA
trado no CRC, sob pena de suspensão do pagamento até a
r
rização da divergência.'
{
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VI - Nenhum pagamento será efeEuado a Contratada en
pendente de liquldação qualquer obrrgação flnanceira que lh
for imposta em virtude de penaLidade ou inadímp1ência
contratual.
CLÀUSUI.A OITÀVA

DÀS RESPONSÀBILIDÀDES DO

FORNECEDOR

REGISTRJADO:

I - Entregar os materiais objetos desta licitação de acordo
com os prazos e especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo f do referido Edital.
II
Trocar os iiens, flo total ou em parte, o objeto do
presenLe pregão em que se verj-ficarem vicios, defeitos ou
incorreçÕes resultantes de materiais ou tecnicas empregadas.
III - Reconhecer todos"; os direitos da Administração, erTr caso
de rescisão administrativa do :om5;romisso assumido, com a
flnalidade de que a Administr.ição não sofra solução de
continuidade nas suas atividades.
rv - ManLer, durante o periodo de execução até o encerramento
do contrato, todas as condiçÕes cie habilitação e quarificação
previamente exigidas, quando da fase de habilitação da

licitação

que fhe deu origem, sujeitando-se às penalidades
decorrentes do desatendimento a taI obrigação.
v - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, em cecorrência de sua culpa ou
doro, flâ execução da Ata, na forma do que dispÕe o art. jo da
Lei no. 8.666/L993.
vr - Responsabilizar-se pelos encarqos trabarhistas,
previdenciários, físcaÍs e comercia,i,s resultantes da execução
da Ata, na forma do que dispõe o art. jl da Lei no.
B

.666 / 7993

.

vrr - E outras obrigaçÕes constantes no Termo de Referência
Anexo f do referldo Edital.
CrÁusur,a NoNÀ

I

-

DAs REsPoNsABTLTDÀDEs Do oRGÃo

GERENCTADOR:

Gerenciar a Ata de Registrc de Preçcs;

ipal clc Irazenda
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II - Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumpr
da Ata de Registro de Preçosr por meio de servidor
especialmente designado, na forma prevista no art. 61 da Lei
no. 8.666/7993.
III
Efetuar o pagamento referente ao fornecimento dos
materiais objeto deste Pregão, deduzindo-se das faturas as
eventuaj-s glosas determinadas pelo Fiscal do contrato, sendo
assegurado ao FORNECEDOR. REGTSTF.ADO o direito à ampla defesa.
IV - Não obstante o FORNECEDOR REGISTRADO seja o único
responsável pe lo f ornecimento ,le todos os materlais,
ao
Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja
a plenitude desta responsabilidade, exercer a
fiscalização mais ampla e completa sobre os produtos entregues
e aceitos pela Administração.
v - Prestar as informaçÕes e escrarecimentos que venham ser
sof icitados .
VIE
outras obrigações constant-es no Termo de Referência
Anexo I do referido Edital.
L'

v

CrÁusur.a DEcI!,ÍA

-

DAs sÀI{ÇõEs ÀDMINISTR;ATTVÀS:

I - Com fundamento no artigo J o , cla Lei no . l0 .520 /2002, e
art. 28, ficará impedida de licitar
e contratar com a união,
Estados, Distrito Federal ou Municipios e será descredenclada
no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos/ garantida a ampla defesa, sem
prej uizo das cominações legais e multa a CONTRATADA e a
adjudicatária que:
a) Não retirar
ou não aceitar a not.a de empenho, quando
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Deixar de entregar documentação exigida nesta Ata;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento da execnção de seu objeto;
e) Não mantiver a proposta,'
f ) Falhar ou fraudar na execução do ilontrar-o,q) Comportar-se de modo inidôneo;
LZer declaração faIsa,.
Ci
cipal de Fazenda
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i) Cometer fraude fiscal.
II - Com fundamento nos artigos 86 e Bf, da Lei no 8.666/93, o
I-ornecedor Reglstrado ficará suj eita, no caso de atraso
injustificado,
assim
consideradr: pela
Administração,
lnexecução parcial ou inexecução total da obriqação, sem
prejuizo das responsabilrdades civil e criminal, assegurada a
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Mul-ta, oo percentual de 2ã (dois por cento) sobre o val_or
residual da Ata de Registro de Preços, eu€ poderá ser
descontada de pagamento eventualmente devido pela Contratante
ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente,.
c) Suspensão do direito
dc licj tar e contratar com a
CONTRATANTE pelo prazo que for
fixado pela Autoridade
competente em função da natureza e da gravidade da falta
cometida:

o Por 06 (seis) meses - quando a contratada incidir
em
atraso a entrega do objeto que lhe tenham sido
adjudicados,
através
de licitação,
ou recusar,
1n;ustificadamente, asslnar a Ata de Registro de preços
ou recusar a cumprir corn a proposta apresentada no
processo l-icitaiório.
o Por 01 (um) ano - quando a contratada empregar materiaf
de qualldade inferior
ou diferente das especificações
exigidas pela CONT'RA.TANTE.
o Por até 02 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência
acarretar prejuizos à CONTRATANTE.
d) Declaração de inidoneiCade para 1j_citar.
III - As sançÕes de multa poderão ser aplicadas à Contratada
juntamente com a de advertência, suspensão temporária para
Iicitar
e contratar com a Admrnistração, e impedimento de
11cÍtar e contratar com a união, Estadcs, Distrito Federar ou
Municipios.
IV - A mufta, aplicada após regular processô administrati-vo,
descontada do pagamentc eventual-mente devido pela
1
Sec

icipal de Fazenda
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quando

for

o

caso,

cobrada

j udiclaJ-mente.

V - As penalidades previstas poderào ser suspensas, no todo ou
em parte, quando o atraso no cumprimento das obrigaçÕes for
devidamente justificado pela empresa cL-ntratada, por escrito,
no prazo máximo de 10 (Cez ) dias úrteis.
CTÁUSUT,E DECTMA PR,IMEIRJA,

I

O

-

DO CAI§CEI,ÀI{ENTO DO REGIS TRO

po,.ierá requerer ao ORGÃO
GERENCTADOR o canceramento do se)u rlegistro na Ata, mediante
solicitação, por escrito.
II
O FORNECEDOR REGfSTRADO terár seli registro cancelado,
-

FORNECEDOR REGISTRADC

quando sobrevierem algumas das seguintes condiçÕes:
a) descumprir as condiçÕes da ata de registro de preÇos;
b) não retirar a nota de empenho ou j.nstrumento equivalente no

prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preÇo registrado, oâ hipótese
deste se tornar superior àqueles pt-aticados no mercado.
- Do E UIIDAI{ENTo LEGjAI
Apricam-se a esta Ata ce Registro de preços decorrente de
Pregão Presencial, a Lei no. 10.52A, de 7i de julho de 2002,
Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, e, ainda,
subsidiariamente, âs normas da Lei no. 8.666, de 2L de junho
CrÁUSur,a DECI},ÍA SEGI,IIDÀ

de 1993.
crÁusur,a DEcIlqÍA TERCEIRA - DOS CÀSOS

OMISSOS

os casos omissos ou s ituaçôes não e:;.plicitadas nas clausuf as
deste instrumento serão .lecididos per.o CONTRATANTE, segundo as
dÍsposiçÕes contÍdas na Lei n'' B. 66 6/93 e suas alteraçÕes
posterÍores e demais regulamentos e normas administrativas que
fazem parte integrante desta Ata, independe de suas
tra

Secrctaria

crições.

icipal dc lrazenda
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crÁusur.a oÉcrun eurNTÀ Do FoRo DE ur,urçÃo : Fica e
Foro da Cidade de Monte Ca:melo/MG, para ação que resul-t

possa resultar do disposto nesra Ata de Registro de Preços,
dispensando-se quaisquer outros por mais privíIegiados que
sej am.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cl-áusulas
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE e
a CONTRATADA assinam este instrurnento em 03 (três) vi-as de
igual teor e para uma unica finalidade, depois de lido e
achado conforme, efl presenÇa das testemunhas abaixo firmadas.
Monte Carmelo-MG

de

de 2076.

ÀI{DERSON PIRES

Secretário Munícipa1 de Fazenda
CONTR;ATADÀ

Representante Legal
TESTEMT'NHÀS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

An

Gi

Municipal de Fazenda

hI. DE

Ft-s
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MINUTÀ' DO EUTURO CONTR]ATO

Processo no: _/20L6
Modalidade: Pregâo Presencial

Edital. n": _/201-6
Tipo: Menor Preço por Item
Instrumento

entre

que

celebram o Municipio
a empresa

\.,

\.,

para

Contratual_
de Monte

si

Carmelo

e

o MTNICÍPIO DE MONTE CARMELO, ESTADO DE
MrNAS GERArs, pessc,â juriciica de direiro púbJ-ico interno,
inscrita no cNPJ n. 18.593.103/0001-78, neste ato representado
pelo Secretário Municipa--L de t-azenda o Senhor AIIDERSON PIRES,
brasileiro, solteiro, portador cro cpE n.o 542.9i5.616-Bi,
residente e domiciliado nesta cidade de Monte carmelo/MG,
doravante denominado simplesmenLe coNTRiÀTÀÀITE, e o Ft ![Do
MtNrcrPÀl DE SAITDE pessoa juridi.ca Cl,: direito publico interno,
inscrito no CNP...r no l1 .490. cB5/0C01-36, neste ato representado
POr Sua representante legaI, Sra. ISMELINDA MAR]A DINIZ
MENDES, brasileira,
casada, enfermeira, inscrita no CpE no
893. 165. 116-12 e <:l,: outrc lado a empresa/pessoa f ísica
L|:scrit_a no CNPJ/CPF sob o n.
,
o

com sede/endereÇo na

_,

neste ato representada pelo

, Estado
scu

,

de

Qr

JL.

, CPF n. o
, portar.tor do RG n. o
residente e dorniciliado na Rua
, doravante denominada
simplesmente CONTRjA,TÀDA, convencrôna.m a.
mediante as seguintes Cláusul_as e coldições:

M,deFazenda

Gi

ro

trúaô
FLS \
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Da fundamentação legal: O presente i nstrumento contratual
decorre de Iicitação
na moda Lida<je Pregão Presencial no
/2076, tipo MENOR PREÇO E.OR f TEM, vinculando-se ao
respectivo editalr
râ forma da Lei Federal- no 10 .520 /02,
Decreto Municipal
1251/14 e
Lel
Eederal
8.666/93
(subsldiária).
CI.AUSUI.A PRIMEIRJA:

Pregão Presencial.

Constitui-se objeto deste instrumento
que atenda todas as exig'ências do Edita1
/20t6.

\-/
rTEM

cóp

UND

DESCRTçÃO

CTÁUSUT,A SEGTINDÀ:

VÀIOR

VAI,OR

T'NIT.

TOTÀI.

Prazo d.e Vigência do Contrato inicia-se

sua assinatura até 31

de Dezembro

da

de 2016.

CrÁUSur,a TERCETRjA: DÀS oBRIGAÇõES DA

\-,

QTD

CONTRiATÀlirTE

:

r - Efetuar os Pagamentos na forma e prazo estabelecido nas
cl-áusulas deste eCital;
II - Proceder a conferência dos itens Homologados, de acordo
com as exigências colrtidas no edital e especificações
técnicas,'
III - Emitir requÍsição para

a

entrega dos itens licitados.

crÁusur.e euARTÀ: DAS OBRIGÀçõES DA CONTRATÀDA:
T - Fazer entrega dos itens homorogados a seu favor de acordo
com prazo determinado no edital.
]I
Os itens deverão comeÇar a ser entregues IMEDIATAMENTE,
ap
a emissão da A.F. (Autorização cie Eornecimento) , emitida
pe I

setor de licitação,

de acordo com solicitações

dos

An
de l"azenda

ro

Fr. U§
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ü?

o

departamentos da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, itens
estes constantes neste processo conforme respectivo edital. O
transporte
e disl-rlbuição
dos itens
f i-carão
sob a
responsabilidade da empresa vencedora-contratada, e deverá ser
realizado durante o horário de funcionamento da Contratante.
III - Arcar com despesas inerentes ao transporte (carga,
descarga e frete) dos rtens homc.Logados a seu favor.
IV
Manter, durante toda a execução do contrator ern
compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, todas as
condiçÕes de habilitação e qualificacão exigidas na licitação.
\v

CLÀUSULÀ QUINTA: DÀ DOT,AçÃo oRÇÀT,ENTÁRIA:

A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta
das seguintes dotações orçamentárias:
cóoreo DÀ DoTAÇÃo - ELEMENTO DÀ DESPESÀ - FrCHÀCLAUSULA SEXTÀ: VALOR GLOBAI: Dá-se

valor total de

R$

crÁusur.e sÉtrue:

\-,

/ZOte

para esta contratação

o

)

CONDIçõES DE PAGA!4ENTO: O pagamento será

realizado na tesouraria do municiplo, a partir da data de
entrega da nota fiscal, sempre de acordo com a disponibil-idade
financeira do municipio. (A nota fiscal d.everá ser enitida em
vaLor fíxo com duas e em casos específicos Êrês casa.s
decimais).

se faça necessária a reapresentação
de qualquer fatura por culpa do contratado, o pagamento
ocorrerá após a regulari-zação da situação do documento fiscal
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
PARRGRÀFO

PRTMETRO caso

PARiAGRAFO SEGUNDO:

An
dc Fazenda

Não haverá reajus;e de preÇos.

ío
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DÀ COUfnafaçÃO: A contratação
dos
serviços /produtos objeto deste contrato será formalizada por
meio de emissão de nota de empenho de despesa.
CI,AUSULA OITAVÀ

cráusur,a NoNA: DÀ REscrs.Ão : A inexecução tot.a1 ou parcial
poderá ensej ar a sua rescisão
deste contrato
pela
Administração, pelos motivos e na forma e consequência
prevista nos art. 1o, da Lei 10.520/02 e arts.11 a B0 da Lei
no 8.666/93, aplicando as sanções previstas nos Arts. B6 a BB
da referida lei, no que couber, e os demais diplomas legais
aplicáveis.
A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinado por ato unilatera-L e escrito do Municipio de
Monte Carmelo, nos casos enumerados r)os incisos I a XII e XVII
do art. 18 da Lei no 8.666/93, observado o disposto no art. B0
da cltada lei, no que couber ao presente instrumento,.
b) Amigavel, por acordo entre as parf-es, reduzida a termo nc
processo da licitar.;ão, desde qlte ha,-. a conveniência para a
Administração;
c) Judicial, nos termos da leqislação;
PARiAGRAFO PRIMEIRO:

PARAGRjaFo sEGt NDo:

A rescisão adrninistrativa ou amigável
deverá ser precedida de autorizar:ão escrita e fundamentada da
autoridade competente,'
rERcErRo: Quando a resci são ocorrer com base nos
incísos xrr a xvrr do art. 18 da referida J-ei, no que couber,
sem que haja curpa do coNTRATADo, será este ressarcido dos

PÀRAGRAI'O

prejuizos regularmerte comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito ao pagamento devido pera execução do contrato
ate a data da rescisão.
DECII{A: DÀ EXECTTÇÃO

E DA FTSCALTZAÇÃO DO CONTRjATO:

An
urricipal dc Irazcncla
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i-
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deverá ser executado fielmente, de acordo com
cl-áusulas avençadas e observadcs OS termos do edital e a
legislação
vigente,
respondendo
pelas
o
inadimplente
consequências da inexecução total ou parcialr
oâ forma do
CONTRATO

Edital.
panÁenefO PRIMEIRO:

A execução clo contrato será acompanhada e
fiscalizada por um representante cla Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surqirem no curso da execução
do contrato, e de tudo dará ciên.:ia á Administração.
\.,

A existência e atuação da fiscalização pela
CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade integral
e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto
ora contratado.
PÀR:AGRjAFO SEGIINDO:

crÁusur,a oÉcrul PRrMErRia: DÀs SÀÀIçõES: As sançÕes cabiveis
serão aplicadas de acordr: com o ,jisposto nos artigo 1o, da Lei
10.520/02 e artigos 86 a 88 da Lei Federal n .o 8.666/93 e suas
alteraçÕes, assegurado a contraditório e a prévia e ampla
defesa.

PRfMEIRO: Pef a inexecução tota,l- ou parcial do
contrato, poderá a CONTRATANTE, qarantida prévla defesa no
prazo de 5 (cinco) dias út,eis, em processo administrati.vo,
aplicar à contratada, âS seguintes sarrçôes:
PÀRiAGRjAFO

I

Advertência;

II
Multa, oo percentual de 2% (doj s por cento) sobre o val_or
residual do contrato, que poderá ser descontada de pagamento
eventualmente devido pela Contratante ou ainda, quando for o
c ot cobrado j udicialmente;

A
unicipal de Fazenda

Pregoeiro
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III

- Suspensão do direito de licitar
e contratar com
CONTRATANTE pelo prazo que for
fixado pera Autoridade
competente em função cia natureza e da gravidade da f al-ta
cometida:

a) Por 6 (seis) meses - quanclo a contratada incldir
em
atraso a entrega do objeto que lhe tenham sÍdo
adjudicados,
através
de licitação,
ou recusar,
injustiflcadamente,
assinar o contrato ou recusar a
cumprir com a proposta apresentada no processo
licltatório.
b) Por 1 (um) ano - quando a contratada empregar material de
qualidade inferior
ou cliferente das especificações
exigidas pela CONTRATANTE.
c) Por até 2 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência
acarretar prejuizos à CONTRATANTE.
Meclaração
de inidoneidade para licitar
ou contratar com
a CONTRATANTE, conslderando para tanto, reincidência de
faltas,
a sua natureza e a sua gravrdade, bem como, por
desacato a funcionário ou a Secretário da CONTRATANTE.
a) O ato de declaração de inidoneidade, será proferido pelo
Prefeito Municipal de Monte Carmelo-MG e publicado no
Diário oficial do Mr.rnicipic, e perdurará enquanto durarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, eue será concedida sempre que a
contratada
ressarcir
à CCNTRATANTE os prejuizos
resultantes e após decorrido c praza da sanção aplicada
com base no item If f deste Eciital.
b) A sançào aplicada conforme inr:iso IV será apurada em
processo admir:is1.-rativo próprio,
sendo concedldo à
CONTRATADA o pràzo de 10 (dez) dias da sua íntimação para
l^€^^^

\
An
Secretaria

dc F'azenda
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penÁenaro SEGUNDo: A reabil-itação poderá ser requerida apó e
decorridos 2 (dois) anos da aplicação da sanção prevista no
inciso IV.

As sançÕes prevjstas nos incisos I, III,
IV poderão ser apJ-icaCas junLament-e com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
PARiAGRjA,FO

TERCEIRO:

As sançÕes previstas nos incisos III e IV
poderão também ser aplicadas às enlpresas ou aos profissionais
que em razão deste contrato:
por pratícarem, por
a ) Tenham sof rido condenação def ir-iitiva
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo.
b) Tenham praticado at-os i. licitos visando a frustrar os
ob j etivos da 11cit-ar;ão.
c) Demonstrarem não possuir iooneidade para contratar com a
praticados.
CONTRATANTE, em virtude de: atos j licitos
PÀRÀGRjAFO QUARTO:

As multas e dema:-s sançÕes, aqui previstas,
serão aplicadas sem prel uizo das sançÕes civis ou penais
cabíveis ou de processo administrativo.

PÀRAGRAFO QUINTO:

SEXTO: No caso de atraso injustificado

na execução
do contrato, sujeitará à multa de mora no percentual de 0,7eo
(zero vírguIa um por cento) sobre o valor residual do
contrato, por dia de ciescumprimento, apos regular processo
administrativo, cujo vaior poder.i ser descontado de pagamento
eventualmente devido pe 1a gg111p6f ;\.NTE, or-1 ainda, quando f or o
caso, cobrada j udlcialme;rte.
PÀRiAGRÀFO

cfá

SETIMO: As multas aciministrativas previstas na
uIa anterior não têm caráter compensatório, não eximindo
a

de Fazenda

Pregoeiro

o

o
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por perrlas e danos das lnfraçÕ

cometidas.

crÁusur.a oÉcrue sEcITNDA: Do REcIrRso Ào Jt DrcrÁRro: caso o
CONTRATANTE, tenha que recorrer ot-l comparecer a laizo para
haver o quê lhe for devido, o CONTRATADO ficará sujeito ao
pagamento, além do principal do debii-o, da pena convencional
de 10? (dez por cento) sobre U valor cio litigio,
dos juros de
mora de lZ (um por cento) ao nrês, despesas de processo e
honorários de advogado, estes fixadcs, desde logo em 202
(vinte por cento) sohre o valor em litioio.

crÁusur,a oÉcrua TERcETRA:

DÀ

PUBLTCÀÇAO

E CONTROLE

DO

CONTRjATO:

Após assinatura deverá o preser.te i;ontrat.o ser publicado,
Imprensa Oficial do Municipio renLetendo-se cópla do mesmo,
prazo legal, âo Departamento de Controle Interno.

na
no

crÁusur,a oÉcrua eurNTÀ: Do FoRo DE ELEIÇÃO: Fica eleito o Foro
da Cidade de Monte Ca,rmeJ.o/MG, para ação que resul-te ou possa
resultar do disposto riest-e contrato, dispensando-se quaisquer
outros por mai-s p:r'1v:-legiados qlte sejam.

\E, por estarem .assim acc-r--des em todas as condições e cláusulas
estabelecidas neste contt ato/ a COIJTRATANTE e a CONTRATADA
assinam este instrumento em 03 (tr ês ) v:.as de igual teor e
para uma única finalidade, depois de ljdo e achado conforme,
em presenÇa das testemunhas abai xo firmadas.
Monte Carmelo-MG

de

de 2416.

AI{DERSON PIRES

s

tário Municipal de Írazenda
t

Sec

icipal drr Irazcncla
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CONTRATADÀ

Representante Legal
TESTEMUNHÀS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

dc l:zrzcnda

0§
FLS

010 7
EDtTAt- DE LtC|TAçÃO, PREGÃO PRESENCTAT Ne 025/2016
O Prefeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuições legâis, torna público que fará realizar
no dia 26 de julho dê 2016 às 09h00min, no Setor de Licitações, situado nesta cidade à Prãça

Getúlio Vargas, n.9 242 - Centro, perante Equipe para tal designada, Processo Licitatório n.e
03912076, Pregão Presencial n.e 025/201.6 - Registro de Preços, do Íipo Menor Preço por
IIEM, ViSANdO à AQUISIçÃO DE SUPIEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA
DA FARMÁC|A MUNICIPAL. Os interessados poderão procurar ê Diretoria de Licitação, de
13h30min as 17h00min. Para obterem maiores informações ligue (34) 3842-5880. O edital

a

dos

no site da

encontra-se
disposição
interessados
Prefeitura
www. montecarmelo.mq.sov.br e no setor de Licitações. Monte carmelo, 11 de julho de 2016.
Gilberto Donizete de Melo lunior, Pregoeiro.
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TERMO DE HOMOT-OOIçÃO
Processo nq.:039/2016
tIíOdAIidAdE: PREGÃO PRESENCIAL

Edital ne.:02512016 (REGISTRO DE PREÇO)
Tipo: TUENOR PREÇO POR ITEÍU

objeto: AoulslÇÃo DE SUPLEMENTOS AL|IúENTARES PARA ATENDER A
DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL
Homologo o procedimento da Licitação nn.039i2016, cujo objeto: AOUISIÇÃO DE
SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA
NIUNICIPAL. nos termos e condições do julgamento efetuado pelo Pregoeiro e sua

Equipe de Apoio, homologando

o mesmo em prol das empresas, PRODUTOS

FARMACEUTICOS BORGES LTDA R$ 17.395,00 (DEZESETE MIL TREZENTOS
E NOVENTA E CINCO REAIS), RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA
259.090,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVENTA REAIS),
UBER NUTRI COMERCIAL LTDA R$13.490,00 (TREZE MIL OUATROCENTOS E

R$

NoVENTA REATS), UBER MÉDtcA E HoSPITALAR LTDA

-

ME R$147.899,00

(CENTO E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)
ATTTUDE COMERCIAL EIRELI. ME R$4.320,00 (OUATRO MIL TREZENTOS E
VINTE REAIS) CRISTIANO COSTA LINO ME R$24.OOO,OO (VINTE E QUATRO MIL

\-,

REAIS) MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES R$12.760,00 (DOZE MIL
SETECENTOS E SESSENTA REAIS)para que produza seus jurídicos e legais
efeitos.
Ciência aos interessados, observadas aS prescrições legais pertinentes

[\Ionte Carmelo/Mc, 01 de AGOSTO de

b.

VÀÀI
Anderson

Secretário Municipal e Fazenda

