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1 – PREÂMBULO
O Município de Aiuruoca, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Rua Felipe Senador, n.º263, centro, CNPJ n.º 18.008.896/0001-10, por intermédio
de seu Pregoeiro, faz saber que às 13:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2017
receberá, na sala de reuniões da CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal de
Aiuruoca, localizada na rua Felipe Senador, n.º 263, Centro desta cidade, os
envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação das empresas
interessadas em participar desta Licitação, cujo pregão recebeu o número
003/2017.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretarias Municipais.
TIPO: Menor preço por item.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.
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2 – OBJETO
2.1 – Contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas,
para fornecimento de gêneros alimentícios para lanches e Coffee Break, visando
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Aiuruoca, conforme
condições e especificações contidas na Planilha Orçamentária do TERMO DE
REFERÊNCIA - ANEXO II, parte integrante e inseparável deste edital, independente
de transcrição.
3 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA
3.1 - O prazo de vigência para fornecimento dos produtos será até 31/12/2017,
contados da data da assinatura do Contrato - ANEXO III do edital.
4 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
4.1 - O preço total estimado pela Administração para a aquisição dos produtos
objeto deste pregão é de R$ 34.442,20 (trinta e quatro mil quatrocentos e
quarenta e dois reais e vinte centavos), conforme os valores constantes, no
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.
5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas, decorrentes desta licitação, correrão á conta dos orçamentos do
exercício de 2017, compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente nos
Programas de Trabalho:
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009 fonte 00.01.00 desenvolvimento divisão
administração geral, 3.3.90.30.00.2.02.00.23.695.0004.2.0023 fonte 00.01.00
desenvolvimento divisão de turismo e meio ambiente, 3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.
0008.2.0027 fonte 00.01.01 manutenção ensino fundamental ,3.3.90.30.00.2.04.01
.10.301.0010.2.0042 fonte 00.01.02 manutenção da assistência a saúde atb,
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0006.2.0067fonte00.01.29cras/paif,3.3.90.30.00.2.07.
00.08.243.0006.2.0064 fonte 00.01.00 conselho tutelar criança/adolescente.
6 - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
6.1 - Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro,
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado.
7 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7.1 - Poderão participar deste pregão às microempresas - ME, empresas de
pequeno porte - EPP e equiparadas que:
7.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente
com o objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social ou
documento profissional da categoria.
7.1.2 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos
neste edital.
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7.1.3 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos
neste.
7.2 - Não poderão concorrer neste Pregão às empresas:
7.2.1 - declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;
7.2.2 - que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de
contratar com a administração;
7.2.3 - com falência decretada
8 - DO CREDENCIAMENTO
8.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por
seu representante legal, munido da sua carteira de identidade, ou de outra
equivalente, e do documento de credenciamento, conforme modelo do Anexo VII
que lhe dê poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços,
declarar a intenção de interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, que deverão ser entregues ao pregoeiro fora de qualquer
envelope, antes do início da sessão.
8.1.1 - A ausência da documentação implicará a impossibilidade da formulação de
lances após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar
intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, ficando o representante da licitante
impedido de se manifestar durante os trabalhos.
8.1.2 - Constitui documento de credenciamento:
a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária,
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b. procuração ou documento equivalente(anexo VII) da licitante com poderes para
que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste
Pregão, juntamente com estatuto/contrato social, identificando/qualificando a
pessoa que assina o documento.
8.1.3 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador,
ressalvada ao pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar
indispensável ao bom andamento das sessões públicas.
8.1.4 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento
licitatório das licitantes envolvidas.
8.1.5 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não
estejam munidos dos documentos de credenciamento. A ausência desta
documentação implicará a impossibilidade da formulação de lances após a
classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de
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recorrer das decisões do pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de
se manifestar durante os trabalhos.
8.1.6 - Microempresas e empresas de pequeno porte
8.1.6.1 – Deverão entregar fora dos envelopes:
8.1.6.1.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as
prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar
a declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em
nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO VI);
8.2 – As licitantes deverão apresentar de forma avulsa, a declaração de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de
participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de
penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO V,
nos termos do art. 4º, VII, da Lei n° 10.520, de 17/07/02;
8.1.7 - Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em
plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A exibição do
documento original ao pregoeiro dispensa a autenticação em cartório.
9 - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS DOCUMENTOS
9.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a Comissão de
Pregão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame, e os interessados
ou seus representantes:
9.1.2 – Os licitantes entregarão, em envelopes opacos, distintos “A” e “B” e
devidamente lacrados nos termos abaixo, os documentos exigidos para a proposta
de preço e a habilitação, respectivamente, constando na parte externa a razão
social e o endereço da proponente.
9.1.2.1 - No envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS:
ENVELOPE “A”
PREFEITURA MUNICIPAL AIURUOCA - MG
“PROPOSTA DE PREÇOS”
PREGÃO N° 003/2017
NOME COMPLETO, CNPJ/CPF E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº DO
TELEFONE.
9.1.2.2 - No envelope contendo a documentação:
ENVELOPE “B”
PREFEITURA MUNICIPAL AIURUOCA - MG
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
PREGÃO N° 003/2017
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NOME COMPLETO, CNPJ/CPF E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº DO
TELEFONE.
9.1.2.3 - Os dois envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma:
Ao
MUNICÍPIO DE AIURUOCA
RUA FELIPE SENADOR, Nº 263 - CENTRO
AIURUOCA– MG – CEP: 37.450-000
A/C do Pregoeiro – Departamento de Licitações
9.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a
documentação e a proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será
recebido, tampouco será permitida a sua troca.
9.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão
estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em sequência
crescente e também deverá constar índice relacionando os documentos e suas
respectivas páginas. Esta condição visa agilizar os procedimentos de conferência da
documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.
9.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura
das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus
anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes
classificadas.
9.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de
cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente
rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos,
ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
10 - DA PROPOSTA COMERCIAL
10.1 - O envelope “A”, com o título “PROPOSTA COMERCIAL”, deverá conter:
10.1.1 - a proposta comercial da licitante, no impresso padronizado fornecido pela
Administração (ANEXO I) ou em documento idêntico elaborado pela licitante,
devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões,
rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar:
10.1.1.1 - Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da
proponente, referência a esta licitação, endereço, número de telefone, número de fax,
dados bancários;
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10.1.1.2 - descrição clara e detalhada dos produtos cotados, inclusive as marcas dos
produtos ofertados de acordo com as especificações no TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II do edital;
10.1.1.3 - indicação do preço unitário por unidade, em moeda nacional, em
algarismo e, preferencialmente, por extenso;
10.1.1.4 - indicação do prazo para fornecimento dos produtos, contado do
recebimento da ordem de fornecimento expedida pelo MUNICÍPIO;
10.1.1.5 - indicação do prazo de validade da proposta comercial que será de 60
(sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro:
10.1.1.5.1 - se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o
interesse do MUNICÍPIO, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta
por igual prazo.
10.2 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos deste edital serão
verificadas pelo pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário,
serão corrigidos da seguinte forma:
10.2.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por
extenso, prevalecerá o valor por extenso;
10.2.2 - se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço
unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;
10.2.3 - se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será
considerado o resultado corrigido;
10.2.4 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial
será desclassificada.
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do
MENOR PREÇO UNITÁRIO, observado o prazo máximo de fornecimento, as
especificações e parâmetros de qualidade definidos neste edital.
11.2 - Serão qualificados pelo pregoeiro, para ingresso na fase de lances, o autor da
proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor
preço.
11.3 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, o pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três
melhores propostas, além da licitante que tiver apresentado o menor preço na
proposta escrita.
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11.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem
retratação ou desistência de lances após o registro pelo pregoeiro, sujeitando o
licitante às sanções administrativas previstas neste edital.
11.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o
caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de
pequeno porte.
11.6 - O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances,
bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante
prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.
11.7 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a
proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a
negociação se dar em público e formalizada em ata.
11.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
11.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e
valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade,
vedada a aceitação de propostas cujos preços unitários dos itens sejam
superiores aos estimados no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II.
11.10 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o
envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado,
para confirmação das suas condições de habilitação.
11.11 - Caso a licitante vencedora desatenda às exigências de habilitação, o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando,
conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de
habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o
objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais
licitantes na interposição de recursos.
11.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as
ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da
equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em
assinar a ata, bem como a ausência de licitante naquele momento, será
circunstanciada em ata.
11.13 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais
licitantes até a retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas
licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir
dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.
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