
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG. 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2013 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 38/2013 
 
Denominação: ___________________________________________________________________  
 
CNPJ nº: ________________________________________________________________________  
 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________________________ Estado: __________________ CEP_______________ 
 
Telefone: ______________________________  Fax: ____________________________________ 
 
Representante Legal ______________________________  CPF: __________________________ 
 
Nº do Registro na Junta Comercial: _________________________________________________ 
 
Data do Registro na Junta Comercial: _______________________________________________ 

Obtivemos, através do acesso à página www.itanhandu.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2013 
 

___________________________ 
Assinatura 

 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações, por meio do fax (35) 
3361-3857 ou do e-mail licitacao@itanhandu.mg.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Itanhandu da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação. 
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Edital de Pregão nº 038/2013 
 
PREÂMBULO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2013 
EDITAL DE PREGÃO/REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2013  
DATA DA REALIZAÇÃO: 06 de Setembro de 2013 
HORÁRIO: 09:30 horas 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Itanhandu – Sala de Reuniões. 
 
O MUNICÍPIO de Itanhandu torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM – Processo nº. 074/2013 
objetivando o FORNECIMENTO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS AO SERVIÇO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS que será regida pela Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 267 de 20 de março de 2006, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que 
se apresentarem para participar do certame. 
 
A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Itanhandu, sito a Praça Prefeito Amador Guedes, nº. 165, Centro, iniciando-se 
no dia 06 de Setembro de 2013, às 09:30 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
 
1 - DO OBJETO 

1.1 - A presente licitação tem por objeto o FORNECIMENTO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS AO 
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, à
serem usados para atender urgência e emergenciados usuários que são atendidos pela Rede Básica de 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com prescrição médica. 
1.2 - Os quantitativos estabelecidos no anexo I são estimados e servem como referência, podendo o 
Município acrescê-los ou suprimi-los em conformidade com suas necessidades, não tendo a 
Administração a obrigatoriedade de consumo “in totun”; 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.  
2.2 – Não será aberto nenhum envelope recebido pelos correios ou mesmo protocolado na Prefeitura se 
no momento do início do certame, não estiver presente um representante da empresa. 
2.3 - Não poderá participar do presente certame, a licitante que não cumprir o estabelecido neste Edital, e 
ainda que:  
a) se encontre incurso nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei n.º8.666/93; 
b) esteja com falência decretada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 
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c) esteja em consórcio; 
2.4 – A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis; 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, alterações caso 
houver, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
3.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
3.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
3.1.5 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 
dentre os indicados nos itens 3.1.1 a 3.1.4, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
3.2.1 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar uma credenciada. 
3.2.2 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
3.3 - A microempresa- ME ou empresa de pequeno porte - EPP participante do processo e que desejar 
fazer uso dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, deverá informar sua condição no ato do 
credenciamento, através de declaração, conforme modelo descrito no Anexo III deste Edital; 
3.3.1 - Caso a microempresa- ME ou empresa de pequeno porte - EPP não apresente a declaração 
anexada a Carta de Credenciamento, como na forma estabelecida neste item, interpretar-se-á como 
renúncia tácita aos benefícios da LC nº 123/2006; 
3.4 - Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público 
autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Equipe de Apoio. 
3.5 - Não serão aceitos documentos enviados por fax, protocolos ou por qualquer tipo de correio 
eletrônico. 
3.6 - A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento nos termos definidos no item 
3.1.5 e respectivos subitens ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a 
sessão, ficará impossibilitada de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente 
será aproveitada a sua proposta escrita, sendo-lhe resguardada o direito de assistir à sessão pública. 
3.7 - Os documentos acima referidos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme anexo II) e a 
Declaração de ME ou EPP (conforme anexo III) deverão ser apresentadas durante o credenciamento, 
fora dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 (Habilitação). 
4.2 – A declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme anexo III) visando ao 
exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 
02 (Habilitação), acompanhada de documento que comprove a condição da empresa. 
4.2.1 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar: declaração de 
Enquadramento ou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da empresa, se inscrita 
no Registro Público de Empresas Mercantis; 
Observação: Considera-se documento que comprova a condição da empresa a Declaração de 
Enquadramento ou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da empresa, se inscrita 
no Registro Público de Empresas Mercantis, conforme Art. 8º da Instrução Normativa DNRC nº. 103 
de 30 de Abril de 2007; 
4.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e  
todos os dados que identifique a empresa, os seguintes dizeres: 

Envelope nº. 1 – Proposta 
Pregão nº. 074/2013 
Processo nº. 038/2013 

Envelope nº. 2 – Habilitação 
Pregão nº. 074/2013  
Processo nº. 038/2013 

 
4.4 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa ou carimbado e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
 

5 – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA” 

5.1. Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e a 
PROPOSTA (envelope nº 02) deverão ser entregues ao Pregoeiro, durante sessão do Pregão, na 
Prefeitura Municipal de Itanhandu, da seguinte forma: 
5.1.1.  LOCAL: Prefeitura Municipal, sala de reuniões 
DATA: 06/09/2013 
HORÁRIO: a partir das 09h:30mim 
5.1.2. Os envelopes deverão ser entregues lacrados, separadamente, tendo o envelope n° 1 o Subtítulo 
“HABILITAÇÃO” e envelope n° 2 o subtítulo “PROPOSTA”, contendo na parte externa e frontal, os 
seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº. 1  
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
“ENVELOPE HABILITAÇÃO” 
PREGÃO Nº 38/2013 
À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
ENVELOPE Nº 2 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
“ENVELOPE PROPOSTA” 
PREGÃO Nº 38/2013 
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À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
5.1.3. O MUNICÍPIO DE ITANHANDU não se responsabilizará por documentação e manifestação que 
por ventura não cheguem na hora e local determinados no subitem 3.1.1. deste Edital. 
 
5.1.4. Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade com as 
condições definidas neste Edital. 
 
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

6.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
6.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique a empresa; 
6.1.2 - Número do processo e do Pregão; 
6.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação do preço ofertado, em conformidade 
com as especificações do modelo de proposta – Anexo IV deste Edital. 
6.1.4 – Valor ofertado, apurado à data de sua apresentação. 
6.1.5 - A licitante deverá, ao indicar o seu valor, computar neste todos os custos básicos diretos, 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e outros custos ou despesas que incidam ou venham a 
incidir direta ou indiretamente sobre o objeto, bem com frete, combustível, embalagens e quaisquer 
outros para à plena e perfeita execução do fornecimento do objeto licitado durante a vigência do 
compromisso firmado - Ata de Registro de Preços; 
6.1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
 
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados  
os quais dizem respeito a:  
 
7.1.1 - Regularidade Fiscal 
a - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b - prova de regularidade junto a Fazenda Federal; 
c - prova de regularidade junto a União; 
d - certidão de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na 
forma da lei; 
e - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 
f - certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
g - certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
h - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho. 
7.1.1.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião no presente certame, deverão 
apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
7.1.1.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 
02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da administração pública municipal, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
7.1.1.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.4 implicará em 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,  
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para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 
 
7.2 – Qualificação técnica 
7.2.1 - Laudo,  Alvará ou  Certificado de  Vistoria da  Vigilância  Sanitária  Municipal,  atestando boas 
condições de higiene e limpeza do estabelecimento ou declaração de isenção da mesma. 
(expedido pela Vigilância Sanitária competente); 
 
7.3 - Outras Comprovações 
7.3.1 – Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 14 (quatorze) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal de 1988.  
 
7.4 - Disposições Gerais da Habilitação 
7.4.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
7.4.2 – É de responsabilidade da empresa contratada a renovação das certidões exigidas neste edital que 
venham a perder a validade durante a vigência do contrato. 
 

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o recebimento do credenciamento dos interessados, da Declaração de que a 
proponente cumpre os requisitos de habilitação, bem como dos envelopes “proposta” e “habilitação”. 
8.2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
8.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
8.3.1- cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
8.3.2- que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
8.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
8.4.1 - seleção da proposta de menor valor ofertado e as demais com valor de até 10% superiores 
àquela; 
8.4.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de 
empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 
8.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma seqüencial, a partir do autor da proposta de menor valor e os demais em ordem decrescente de 
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de valores. 
8.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
8.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, superiores à proposta de 
maior valor. 
8.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 
da formulação de lances. 
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8.8 – Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
8.8.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada; 
8.8.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que 
sua proposta será declarada a melhor oferta; 
8.8.3 – Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 
Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
8.8.4 – Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 
proposta; 
8.8.4.1 – Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação; 
8.8.5 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte; 
8.8.6 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retornar-se-ão, em 
sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto no artigo 4°, inciso XXIII, 
da lei n° 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver 
participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.1; 
8.8.7.1 – Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 8.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
originalmente vencedora da fase de lances. 
8.9 – Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não 
selecionadas por conta da regra disposta na alínea “a” do item 4, deste Capítulo VII, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
8.10 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
8.11 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
8.11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Departamento de Compras, que será juntada 
aos autos por ocasião do julgamento. 
8.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação do respectivo proponente. 
8.13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante: 
a) substituição e apresentação de documentos, ou  
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
8.13.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
8.13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
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8.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
8.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
 
9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação. 
9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente.  
9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
9.6 - A adjudicação será feita dos itens do objeto. 
 
10 – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 

10.1 - Prazo para entrega dos produtos: Prazo de entrega do objeto de no máximo 03 (Três) dias 
contados do recebimento da ordem de compra. 
10.2 - Prazo de validade dos produtos, 50% decorridos, contado a partir da entrega; 
10.3 - Fornecimento: O Departamento de Compras da Prefeitura será o único autorizado pela expedição 
da (AF) Autorizações de Fornecimento, se outro Setor ou Servidor não tiver sido formalmente, 
designado como responsável pela expedição da AF. 
10.4 - O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será até 31 de dezembro de 2013, a 
contar de sua assinatura; 
10.5 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no local indicado pelo Departamento de 
Compras, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
10.6 – Os quantitativos estabelecidos no anexo I são estimados e servem como referência, podendo o 
Município acrescê-los ou suprimi-los em conformidade com suas necessidades, não tendo a 
Administração obrigatoriedade de consumo “in totun”. 
 
11 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
11.1.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
11.1.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por escrito, mantidos o 
preço inicialmente contratado; 
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11.2 - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
12 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 - O pagamento será efetuado num prazo de até 30 dias após a apresentação da nota fiscal no 
protocolo da Prefeitura Municipal de Itanhandu, situada à Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, centro 
de Itanhandu – MG, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo. 
12.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento será contado novamente após a data de sua apresentação válida. 
12.3 – Desde o dia 1º de Abril de 2011 é obrigatório a utilização da nota fiscal eletrônica em 
substituição a nota fiscal modelo 1 ou 1ª para fornecimento a órgãos públicos.  
12.4 - Para a efetivação dos pagamentos, além das exigências acima especificadas, obrigatoriamente, 
deverá a empresa contratada apresentar o Certificado de Regularidade com o FGTS e a Certidão 
Negativa de Débito para com o INSS; 
 
13 - DA CONTRATAÇÃO 

13.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de 
contrato onde serão registrados os preços ofertados, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente 
ato convocatório, conforme Anexo V. 
13.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da convocação, comparecer 
a Prefeitura Municipal de Itanhandu, junto ao Departamento de Compras para assinar o termo de 
contrato. 
13.3 - A licitante adjudicatária obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato; 
 
14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

14.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
14.1.1 - advertência por escrito, em caso de atrasos na execução dos serviços; 
14.1.2 – multa, pelo descumprimento total ou parcial do ajuste, a Administração poderá aplicar pena 
pecuniária de 20 % (vinte por cento) do valor da inexecução, sem prejuízo das demais cominações 
legais; 
14.1.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante, por um 
período não superior a 02 (dois) anos, conforme na forma do inciso IV, art.87 da Lei n. º 8.666/93; 
14.1.4 - rescisão do termo de contrato; 
14.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar. 
14.2 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Itanhandu e será descredenciado do Cadastro Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais, previstas no item anterior, a 
LICITANTE que: 
Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 
a) Deixar de entregar documentação exigida ou apresentar documentação falsa no certame; 
b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) Não mantiver a proposta; 
d) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
15 - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 

15.1 Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 

15.2 – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis.  
15.3 – Os recursos necessários para fazer frente às despesas desta aquisição, correrão por conta da 

dotação: 
290 - 02.07.01.10.306.0031.2067.3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 

 
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
16.2 - A presente licitação na modalidade de pregão poderá ser anulada ou revogada, sempre mediante 
despacho motivado, sem que caiba a qualquer licitante direito à indenização. 
16.3 - A Administração não estará obrigada a utilizar a Ata de Registro de Preços, podendo cancelá-la 
ou 
Promover licitação específica quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, sem que 
caiba recurso ou qualquer pedido de indenização por parte dos Compromitentes. 
16.4 - Os autos do presente processo licitatório somente terão vista franqueadas as licitantes 
interessadas a partir da lavratura da Ata de Registro de Preços e das intimações das decisões recorríveis. 
16.5- É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementara instrução do processo. 
16.6 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
16.7 - As empresas licitantes são responsáveis, administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das 
informações e documentos apresentados. 
16.8 - A simples participação viabilizada pela apresentação de documentação e proposta, caracterizará 
aceitação e o pleno conhecimento, pela licitante, das condições expressas neste Edital e seus Anexos, 
prevalecendo sempre, em caso de divergências, o disposto no Edital. 
16.9 - A Administração não estará obrigada a utilizar a Ata de Registro de Preços, podendo cancelá-la 
ou Promover licitação específica quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, sem 
que caiba recurso ou qualquer pedido de indenização por parte dos Compromitentes. 
16.10 - Os atos e procedimentos decorrentes da presente licitação serão publicados no Quadro de Avisos 
da Prefeitura Municipal e/ou em jornal de circulação local ou regional, ou Imprensa Oficial, no que 
couber e/ou no endereço eletrônico www.itanhandu.mg.gov.br. Assim sendo, os prazos previstos 
correrão a partir destas publicações; 
16.11 - O Município de Itanhandu (MG) reserva-se no direito de anular ou revogar esta licitação no total 
ou em parte, desde que se verifique a legalidade ou conveniência da Administração, nos termos do art. 
49 da Lei Nº 8.666/93; 
16.12 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  
16.12.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil. 
16.12.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
16.13 - Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de referência; 
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Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital; 
Anexo III – Declaração de enquadramento como ME ou EPP; 
Anexo IV – Modelo padrão de proposta comercial;  
Anexo V – Minuta de Contrato; 
16.14 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de Licitação através do 
fax n.º (35) 3361-3857; e interessados em adquirir o edital pelo site www.itanhandu.mg.gov.br ou 
diretamente à Praça Prefeito Amador Guedes n.º 165 centro – Itanhandu – MG 
16.13.1- As informações complementares poderão ser obtidas nos dias úteis, em horário comercial, no 
Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal. 
16.15 - O presente Edital foi previamente analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura 
Municipal, constante de parecer que se encontra anexo ao processo. 
16.16 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Itanhandu - MG. 
 

Itanhandu – MG, 20 de Agosto de 2013. 
 

MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO   Dr. Henrique Mancilha Scarpa 
 Pregoeiro       Assessor Jurídico 

 

Anexo I  

Termo de Referência
1 – Objeto: Fornecimento de alimentos funcionais ao serviço municipal de saúde, através do sistema de 
Registro de Preços. 
 
2 – Especificação dos medicamentos: 
 
Item Qtde Un Descrição 

1 30 UN 

Alimento de soja, sem lactose, fonte de proteínas e de cálcio, aproximadamente 
1litro de cálcio por 200ml de produto, sabores variados. Embalagem de 01 litro. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 

2 10 UN 

Extrato de soja em pó, sabor natural, sem lactose, acrescido de vitaminas e 
minerais, rico em cálcio, para alimentação de crianças com intolerância à lactose 
ou alergia a proteína do leite animal, embalagem de sache ou lata com 
aproximadamente 300 g. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 

3 30 UN 

Fórmula enteral para pacientes em diálise, hipercalórica, normoprotéica (com 
aproximadamente 14% de proteína), em sistema aberto, para uso em via oral ou 
sonda. Embalagem com aproximadamente 200 ml. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 
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4 04 UN 

Fórmula infantil a base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e proteínas 
lácteas, acrescida de óleos vegetais e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e 
outros oligoelementos, acondicionada em latas de aproximadamente 800g. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 

5 04 UN 

Fórmula infantil a base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e proteínas 
lácteas, acrescida de óleos vegetais e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e 
outros oligoelementos, acondicionada em latas aproximadamente 400g. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 

6 04 UN 

Fórmula infantil com predominância de proteína isolada de soja, isenta de lactose 
e proteínas lácteas, acrescida de óleos vegetais e enriquecida com vitaminas, 
minerais, ferro e outros oligoelementos, acondicionada em latas de 
aproximadamente 800g. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 

7 04 UN 

Fórmula infantil com predominância de proteína isolada de soja, isenta de lactose 
e proteínas lácteas, acrescida de óleos vegetais e enriquecida com vitaminas, 
minerais, ferro e outros oligoelementos, acondicionada em latas de 
aproximadamente 800g. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 

8 08 UN 

Fórmula infantil de partida com predominância de proteínas do soro de leite, 
acrescida de óleos vegetais e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, acondicionado em latas de aproximadamente 400g. para crianças 
de até 6 meses. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 

9 08 UN 

Fórmula infantil de partida com predominância de proteínas do soro de leite, 
acrescida de óleos vegetais e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, acndicionado em latas de aproximadamente 800g, para crianças 
de até 6 meses. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 

10 08 UN 

Fórmula infantil de seguimento com predominância de proteínas de soro de leite, 
acrescida de óleos vegetais e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, acondicionada em latas de aproximadamente 800g. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 

11 08 UN 

Fórmula infantil de seguimento com predominância de proteínas de soro de leite, 
acrescida de óleos vegetais e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, acondicionada em latas de aproximadamente 400g. 
APRESENTAR, no envelope de Proposta Comercial, catálogo contendo as 
especificações técnicas do produto (ficha técnica). 

3 – Condições de julgamento: Os itens serão processados e julgados pelo menor valor por item. 
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Anexo II

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

A empresa _______________________________________, portadora CNPJ sob nº ______________ 
neste ato legalmente representada pelo Sr. _____________________________ RG _______________ 
DECLARA que está ciente e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação para participar 
do “Pregão Presencial nº 38/2013 – Processo 074/2013”- para " FORNECIMENTO DE 
ALIMENTOS FUNCIONAIS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS."  
 
Local e Data.   
 

____________________________________ 
Empresa 

Assinatura do representante ou procurador 
 

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ n° ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 38/2013, realizado pelo 
Município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais. 
 
Local e data. 

_______________________________ 
Nome do representante 
RG n° ........................... 

 

ITEM NOME COMERCIAL 
01 Ades, Sollys, Naturis soja ou similar 
02 Soymilke ou similar 
03 Nefrodial, Novasource renal ou similar 
04 Aptamil soja 1, Isomil Advance Soja 1 ou similar 
05 Aptamil soja 1, Isomil Advance Soja 1 ou similar 
06 Aptamil soja 2, Nan soy, Isomil Advance Soja 2 ou similar 
07 Aptamil soja 2, Nan soy, Isomil Advance Soja 2 ou similar 
08 Nan 1, Aptamil 1, Bebelac 1 ou similar 
09 Nan 1, Aptamil 1, Bebelac 1 ou similar 
10 Nan 2, Aptamil 2, Bebelac 2 ou similar 
11 Nan 2, Aptamil 2, Bebelac 2 ou similar 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 074/2013. 
PREGÃO PRESENCIAL. º 038/2013. 
 

A empresa   ................................................................................,estabelecida na 
.............................................................................................,inscrita no CNPJ sob nº 

......................................................., propõe fornecer a Prefeitura Municipal de Itanhandu, em estrito 
cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, materiais conforme abaixo discriminado; 
concordando que os materiais serão entregues de acordo com as necessidades das Secretarias, após o 

recebimento da nota de empenho, ou a ordem de fornecimento. 
ITEM DESCRIÇÃO QTDD $ UNIT $ TOTAL

01 
Alimento de soja, sem lactose, fonte de proteínas e de cálcio, 
aproximadamente 240mg de cálcio por 200ml de produto, 
sabores variados. 

30  
 

02 

Extrato de soja em pó, sabor natural, sem lactose, acrescido 
de vitaminas e minerais, rico em cálcio, para alimentação de 
crianças com intolerância à lactose ou alergia a proteína do 
leite animal, embalagem de sache ou lata com 
aproximadamente 300 g 

10  

 

03 

Fórmula enteral para pacientes em diálise, hipercalórica, 
normoprotéica (com aproximadamente 14% de proteína), em 
sistema aberto, para uso em via oral ou sonda. Embalagem 
com aproximadamente 200 ml. 

30  

 

04 

Fórmula infantil a base de proteína isolada de soja, isenta de 
lactose e proteínas lácteas, acrescida de óleos vegetais e 
enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, acondicionada em latas aproximadamente 
400g. 

4

05 

Fórmula infantil com predominância de proteína isolada de 
soja, isenta de lactose e proteínas lácteas, acrescida de óleos 
vegetais e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e 
outros oligoelementos. 

4

06 

Fórmula infantil de partida com predominância de proteínas 
do soro de leite, acrescida de óleos vegetais e enriquecida 
com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos, 
acondicionado em latas de aproximadamente 400g. Para 
crianças de até 6 meses. 

4

07 

Fórmula infantil de seguimento com predominância de 
proteínas de soro de leite, acrescida de óleos vegetais e 
enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, acondicionada em latas de aproximadamente 
400g. 

4

08 

Fórmula infantil de partida com predominância de proteínas 
do soro de leite, acrescida de óleos vegetais e enriquecida 
com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos, 
acondicionado em latas de aproximadamente 400g. para 

8
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crianças de até 6 meses. 

09 

Fórmula infantil de partida com predominância de proteínas 
do soro de leite, acrescida de óleos vegetais e enriquecida 
com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos, 
acndicionado em latas de aproximadamente 800g, para 
crianças de até 6 meses. 

8

10 

Fórmula infantil de seguimento com predominância de 
proteínas de soro de leite, acrescida de óleos vegetais e 
enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, acondicionada em latas de aproximadamente 
800g. 

8

11 

Fórmula infantil de seguimento com predominância de 
proteínas de soro de leite, acrescida de óleos vegetais e 
enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros 
oligoelementos, acondicionada em latas de aproximadamente 
400g. 

8

TOTAL R$ 
 

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital.  
 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão 
pública e pregão. 

 

Local,           de                          de 2013. 
 

__________________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal da licitante) 

 R.G.:  
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Anexo V  

Processo n° 074/2013     -    Pregão nº 038/2013 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2013
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS

AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS

Por este instrumento particular de contrato, de um lado, o Município de Itanhandu Estado de Minas 
Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade na Praça 
Prefeito Amador Guedes, nº 165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal Sr. 
Joaquim Arnoldo Evangelista e Silva, casado, portador do RG MG 1.032.813 SSP/MG e do CPF nº 
346.731.486-49, domiciliado e residente na Rua Manoel Carneiro, nº 489, Bairro Industrial, Itanhandu 
MG e o Fundo Municipal de Saúde de Itanhandu, inscrito no CNPJ sob o nº 13.260.601/0001-85, com 
sede na Rua Engenheiro Paulo Franco da Rosa, nº 304 nesta cidade, representado pela Secretária 
Municipal Sra. Helena Maria Varella, portadora do CPF 640.243.856-15 nº RG MG 2.782.912, Rua 
Belmiro Bustamante,109 – Centro de Itanhandu, doravante denominado CONTRATANTE, doravante 
denominado CONTRATANTE  e, de outro lado, ********************, localizado na Rua 
****************, Nº ******, bairro ************* no município de *********,  inscrito no CNPJ 
sob o n.º *************, representado neste ato pelo ****************, portador do RG nº 
********** e do CPF nº ****************, residente e domiciliado na ****************, nº ***, , 
no centro de *********, doravante denominado   CONTRATADO   com fulcro e nos termos do 
PROCESSO N.º 074/2013 - MODALIDADE PREGÃO N.º 038/2013 e nos termos da Lei Federal  
Nº 8.666/93,  com suas posteriores alterações,  fica justo e  contratado  o que neste instrumento  se 
dispõe, que será pelas partes cumprido, em  conformidade  com  as  cláusulas  e  condições  abaixo 
especificadas: 
 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Constitui objeto do presente contrato, nos termos do Processo Licitatório nº. 
074/2013: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com as especificações 
e detalhamentos consignados no Anexo I do Pregão Presencial 38/2013, que, juntamente com o Edital e 
a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA:- Os produtos e seus respectivos descontos registrados são os seguintes: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDD $ UNIT $ TOTAL 

DO FORNECIMENTO, DO QUANTITATIVO E DO PRAZO 

Termo de Contrato Administrativo que entre si fazem 
de um lado o Município de Itanhandu - MG, 
devidamente autorizado pelo Processo n.º 074/2013 – 
Modalidade Pregão N.º 038/2013 e de outro 
******************* 
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CLÁUSULA TERCEIRA:- A aquisição futura, eventual e parcelada através do sistema Registro de 
Preços, será de entrega em no máximo 3 (três) dias após a emissão da autorização para fornecimento 
pelo Setor de compras da Prefeitura Municipal, as quais serão emitidas em conformidade com a 
demanda para atender urgência e emergênciados usuários que são atendidos pela Rede Básica de Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com prescrição médica. 
 
CLÁUSULA QUARTA:- Os quantitativos estabelecidos no anexo I do Edital são estimados e servem 
como referência, podendo o Município acrescê-los ou suprimi-los em conformidade com suas 
necessidades, não tendo a Administração obrigatoriedade de consumo “in totun”. 

CLÁUSULA QUINTA:- O prazo de execução deste contrato administrativo até 31 de dezembro de 
2013, a contar de sua assinatura. 
 

DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PREÇO 

CLÁUSULA SEXTA:- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da 
fatura/nota fiscal e conferência do Setor de Compras, sobre o quantitativo e prazo já estipulado acima e 
com o seguinte preço unitário, todos constantes no Edital originário deste contrato: 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:- Dados para faturamento: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 13.260.601/0001-85 
Endereço: Rua Engenheiro Paulo Franco da Rosa, nº 304 
CEP: 37464-000 
Centro de Itanhandu 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA OITAVA:- As despesas decorrentes deste contrato administrativo correrão por conta da 
seguinte dotação do orçamento vigente:  

290 - 02.07.01.10.306.0031.2067.3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 
 

DA EXECUÇÃO 

CLÁUSULA NONA:- Da Execução 
9.1 - O local de entrega será no Almoxarifado da Saúde, situada na Av. Fernando Costa, nº 814, Centro 
de Itanhandu/MG. 
9.1.1 - O horário deverá ser previamente agendado e obedecerá as normas internas da unidade; 
9.1.2 - A entrega obedecerá ao Cronograma elaborado pela Administração e de acordo com o contrato, a 
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente emitido; 
9.1.3 - Para a entrega dos produtos serão consideradas as disposições existentes no Edital e Anexos; 
9.2 - O objeto entregue e aceito fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de 
defeitos, má-fé ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações ocorridas dentro do prazo 
de validade que comprometam a integridade para utilização. 
9.3 - Em caso de necessidade de providências, os prazos para pagamento serão suspensos e considerada 
a execução em atraso, sujeitando o FORNECEDOR à aplicação de multa sobre o valor considerado em 
atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na lei, neste Contrato e no ato convocatório. 
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9.4 - Em caso de irregularidade não sanada, por meio de seu representante, a Administração reduzirá a 
termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as 
providências legais pertinentes.  
 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA:- Compete a CONTRATANTE: 
10.1 - Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor contratado no valor correspondente ao 
fornecimento do bem. 
10.2 - Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Quinta do 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- Compete ao CONTRATADO: 
11.1 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório,  
11.2 - Responsabilizar-se integralmente pela entrega, inclusive fretes, seguros, cargas e descargas, se 
houver, desde a origem até a sua entrega no local de destino; sendo vedado ceder ou subcontratar, total 
ou parcialmente, o objeto deste Contrato.  
11.3 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 
produtos em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução; 
11.4 - Observar os prazos estipulados. 
11.5 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
CONTRATANTE, referentes à forma de fornecimento e ao cumprimento das demais obrigações 
assumidas neste Contrato; 
11.6 - Aceitar, sem restrições, a fiscalização da CONTRATANTE, no que diz respeito ao fiel 
cumprimento das condições e cláusulas pactuadas no presente instrumento. 
11.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos materiais 
ou pessoais, causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por ele ou por seus prepostos ou empregados.  
11.8 - Assumir as despesas de qualquer natureza com o pessoal necessário ao fornecimento; 
11.9 - Garantir a boa qualidade do equipamento entregue; 
11.10 - Absorver qualquer tributo, seja, federal, estadual ou municipal, incidente direta ou indiretamente 
sobre os produtos que constituem objeto deste contrato, correndo à sua conta exclusivamente, os 
processos que houverem sido ou vierem a ser instaurados, abstendo-se ela, outrossim, ainda que 
demandada administrativa ou judicialmente, de cobrar a CONTRATANTE, qualquer tributo, ainda que 
suscetível de translação; 
11.11 - Recolher no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do aviso, as multas que lhe forem 
impostas e que não puderem ser compensadas, total ou parcialmente, conforme disposto neste 
instrumento; 
11.12 - Assumir o ônus de ser denunciada à lide, pela CONTRATANTE em caso de serem acionados 
judicialmente; 
11.13 - Cumprir, as responsabilidades, as obrigações e as condições de entrega constantes do Termo de 
Referência/Especificação técnica; 
 

DA GARANTIA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto deste contrato 
com qualidade e se responsabiliza em reparar, sem custo adicional, quando não alcançarem os objetivos 
propostos e desejados. 
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DA RESCISÃO, ALTERAÇÕES E SUPRESSÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra os 
motivos mencionados no art.78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito, 
entregue, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, reger-se-á no disposto do art. 79. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Este contrato administrativo poderá sofrer alterações e/ou 
supressões, em forma de Termos Aditivos, em conformidade com os arts. 57 e 65 da referida Lei. O 
desconto ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 

DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da 
Administração, em caso de Rescisão Administrativa, o disposto no art. 77, bem como, o 
descumprimento, devidamente comprovado, total e/ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas 
neste instrumento, sujeitará às partes, as sanções previstas na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações e outras 
normas que regem a Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:- Penalidades 
16.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 
documentos solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos, e, quando 
suspenso, descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo das multas 
aplicáveis e demais cominações legais. 
16.2 - O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
adjudicatária, sujeitando-a às seguintes penalidades: 
167.3 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
16.4 - Multa, nos seguintes percentuais: 
a) diária de 0,1% (um décimo) sobre o valor do produto entregue se o atraso for de até 10 (dez) dias; 
b) diária de 0,2% (dois décimo por cento) sobre o valor do produto entregue se o atraso for superior a 10 
(dez) dias ou até 20 (vinte) dias; 
c) diária de 0,3% (três décimo por cento) sobre o valor do produto entregue se o atraso for superior a 20 
(vinte) dias ou até 30 (trinta) dias; 
d) 10% (dez por cento) fixo sobre o valor do produto entregue se o atraso for superior a 30 (trinta) dias 
ou até 45(quarenta e cinco) dias; 
e) 15% (quinze por cento) fixo sobre o valor do produto entregue se o atraso for superior a 45 (quarenta 
e cinco) dias ou até 60(sessenta) dias; 
f) 20% (vinte) fixo sobre o valor do produto entregue se o atraso for superior a 60 (sessenta) dias. 
16.5 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal. 
16.6 - 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 o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 
16.7 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, por perdas e danos, 
quando couber. 
16.8 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
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16.8.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 
16.9 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 
16.10 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do Código 
Civil Brasileiro. 
 

DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:- Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, 
serão aplicadas as normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver 
conflitos em suas Cláusulas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:- As partes elegem do Foro da Comarca de Itanhandu - MG, para 
dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus 
representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma 
para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 
 

Itanhandu, ** de Setembro de 2013. 
 

__________________________________ 
C O N T R A T A N T E

Joaquim Arnoldo Evangelista Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

____________________________________ 
C O N T R A T A D O

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

 

_________________________________ 
C O N T R A T A N T E
Helena Maria Varella  

SECRETÁRIA M. DE SAÚDE 
 

________________________________ 
Dr. Henrique Mancilha Scarpa 

ASSESSOR JURÍDICO – OAB/MG. 
 

TESTEMUNHAS: 
 

____________________________________ 
 

RG: _________________________________ 

 

_____________________________________ 
 

RG: _________________________________ 
 


