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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

1 – PREÂMBULO: 

- A Câmara Municipal de Diamantina – MG, com endereço à Praça  JK, 27,  Centro, inscrita no 

CNPJ/MF nº 20.209.557/000l-44, representado pelo Pregoeiro Evandro Luiz da Cruz,designado pela 

Portaria nº 11,  de 02  Janeiro de 2019,  torna público para conhecimento de quantos possam 

interessar, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto 

de 2000, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as respectivas alterações posteriores, da Lei 

Complementar nº123,  14 de   dezembro de 2006, fará realizar licitação na modalidade Pregão 

Presencial, do tipo Menor Preço por item, com o objetivo  de contratar pessoa jurídica ou pessoa 

física para fornecimento dos lanches dos Servidores e  Vereadores da Câmara Municipal de 

Diamantina/MG, que se fará realizar Licitação, do tipo Menor Preço por item, sob a modalidade  

Pregão Presencial, regida pela Lei n° 8.66, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e pelas 

normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme segue. 

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL,em meio magnético, mediante 

entrega de um CD/R vazio, de segunda a sexta-feira, no  horário de 07h30mimh às 17h30minh no  

endereço acima  indicado ou pelo endereço eletrônico licitação@cmdiamantina.mg.gov.br. É 

necessário que ao fazer download do Edital, seja informado à Comissão Permanente de Licitação, 

exclusivamente pelo e-mail:licitação@cm.cam.mg.gov.br, a retirada do mesmo, através do 

preenchimento do modelo constante do Anexo I, para que possamos comunicar possíveis alterações 

que se fizerem necessárias. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará pela falta 

de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios 

expostos, a retirada do Edital. 

 

 DO CREDENCIAMENTO: 16 de Abril de 2019, às 13 horas. 

O recebimento e abertura dos envelopes dar-se-ão em ato contínuo ao encerramento do 

credenciamento dos licitantes. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

-   Fazem parte do presente Edital: 

 – Anexo I –  Retirada do Edital 

 – Anexo II – Termo de Referência 

    Proposta de Preços 

 -  Anexo III - Declaração de Cumprimento à Lei 9.854, de 27.10.99; 

 – Anexo  IV – Declaração de Idoneidade; 

 – Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 – Anexo VI – Modelo de Declaração de  Compromisso. 

    Anexo VII – Modelo de Proposta. 

 – Anexo VIII – Minuta de Contrato 

 -  Anexo IX – Modelo de  Carta de Credenciamento  (fora do envelope). 

   -Anexo X – Modelo de  Declaração de Habilitação (fora do envelope) 

; 

. 
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2.0- DO OBJETO:  

 

2.1 – A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica ou pessoa física para 

fornecimento dos lanches aos Servidores e  dos Vereadores da Câmara Municipal de 

Diamantina/MG.  

2.2- Os produtos a serem entregues deverão ser de primeira qualidade, sob pena de devolução, 

devendo o interessado declarar uma marca ou produto na proposta (mesmo que seja de produção 

própria).  

2.2.2 – Os produtos descritos no item 2 (dois) serão entregues de acordo com as necessidades da 

Câmara Municipal de Diamantina. 

2.2.3 – 0 quantitativo acima é feito por estimativa anual, servindo apenas como base para o 

procedimento licitatório, não ficando a Câmara Municipal obrigada a adquirir o total do objeto. 

2.2.4 – 0s preços deverão ser apresentados de forma legíveis e não sofrerão reajustes no período do 

contrato,isso nos mesmos índices e períodos, devendo ser comprovados através de documentos 

legais.  

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

 

3.1 - O fornecimento do objeto da presente licitação será feito diário e parceladamente, entregues 

pela Fornecedora em dois turnos, manhã e tarde, em horários e dias a serem estabelecidos pela 

Câmara Municipal de Diamantina, dentro dos limites quantitativos impostos pelo item 2.1 deste 

Edital, não sendo a Câmara Municipal obrigada a consumir a totalidade dos produtos objeto desta 

licitação. 

3.2- O fornecimento será imediato, tão logo haja solicitação da Câmara Municipal de Diamantina, e 

deverá obedecer aos padrões de higiene e qualidade necessários, sendo que os lanches deverão estar 

disponíveis tão logo sejam solicitados, sob pena de rescisão do contrato.  

3.3- Todos os produtos deverão estar dentro do prazo de validade e  terem  suas qualidades 

garantidas. 

3.4- O início do fornecimento será a partir da data da assinatura do contrato. 

3.5- A licitante vencedora será, obrigatoriamente, a fornecedora dos produtos objeto desta licitação, 

vedada a transferência ou subcontratação sob qualquer forma ou pretexto. 

 

4.0 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

 

4.1 – No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante deverá 

credenciar um representante, sendo recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de 

antecedência em relação ao horário previsto para a abertura da Sessão. 

 

4.2. – Por credenciamento, entende-se a apresentação dos seguintes documentos; 

a) documento de identidade em original ou cópia autenticada; (xerox) ; 

 

b) Se a proponente se apresentar através de representante o mesmo deverá estar munido de 

procuração 
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5.0 – DA ESTIMATIVA: 

 

5.1 - A Câmara Municipal de Diamantina/MG estima, de acordo com levantamento feito pela 

Comissão Permanente de Licitação, que terá uma despesa em torno de R$  23.459,00 (Vinte e Três 

Mil  Quatrocentos e Cinquenta e nove reais). 

 

 

6.0 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 

 

6..1 - Os documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, de cada licitante deverão 

ser apresentados no local, data e horário, especificados no subitem 8.1 deste Edital, em envelopes 

distintos e lacrados, contendo externamente, além da razão social e endereço do licitante, os seguintes 

dizeres: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA/MG 

ENVELOPE N° 01/ PROPOSTA DE PREÇOS 

LICITAÇÃO – Pregão Presencial  N° 02/2019 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA/MG 

ENVELOPE N° 02/ DOCUMENTAÇÃO 

LICITAÇÃO –  Pregão Presencial  N° 02/2019 

 

6.2 - Depois de encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, não será admitida qualquer 

retificação que possa influir no seu julgamento, nem admitir à licitação proponente retardatário 

 

 

7 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

 

7.1 - Os envelopes de n° 01/DOCUMENTAÇÃO e de n° 02/PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser 

entregues na Sala de Licitações da Câmara Municipal de Diamantina/MG, Praça JK, 27, centro, 

Diamantina/MG  até as 13h00min do dia 16 de Abril  de 2019, ao pregoeiro ou  membros da equipe 

de apoio. 

7.2 - O início da abertura dos envelopes ocorrerá no dia 16 de Abril  de 2019, às 13h15min, na Sala 

de Licitações da Câmara Municipal de Diamantina/MG. 

 

8 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

8.1 - Poderão participar  desta Licitação todas e quaisquer licitantes que atuam no ramo, que atendam 

às condições estabelecidas neste Edital, não sendo permitida a participação  de consórcios. 

8.2 – As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas, sendo que o contratante não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

8.3 – A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste 

Edital e seus Anexos e leis aplicáveis. 

8.4 – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 

cópia legível 
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DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

- PESSOAS JURÍDICAS 

 

9.0 – As licitantes deverão apresentar, sob pena de desabilitação, os documentos a seguir 

relacionados, com vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes de documentação. 

9.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

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

seus administradores; 

9.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício. 

9.3 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou Prova de inscrição no 

Cadastro de Contribuintes (CGC/MF); 

9.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), válidos e em dia; 

9.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

9.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme disposto na Lei n.º 12.440/2011. 

9.7 – Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuído da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, 

a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para a entrega da documentação, de acordo com o 

inciso II do artigo 31 da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c os ditames da Lei feral n.º 11.101/2005. 

9.8 – Cópia autenticada de Álvará Sanitário (licença de funcionamento, expedida pelo serviço de 

vigilância sanitária, em vigência, conforme código sanitário e leis complementares, não sendo aceito 

protocolo de Licença Inicial ou Renovação. 

9.9 - As certidões extraídas via Internet ficarão sujeitas a diligências a serem efetuadas a critério da 

Comissão Permanente de Licitação; 

9.10 - Declaração da licitante de cumprimento à Lei nº 9.854, de 27/10/1999, especificamente ao que 

trata o inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, assinada por representante legal da empresa 

(conforme modelo do ANEXO III); 

 

10 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

10.1 – Decaíra do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, aquele 

que não o fizer até 02 (dois) dias uteis antes da data de abertura da sessão do Pregão. Cabendo ao 

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

 

 11 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

11.1 O pregoeiro declarará aberta a Sessão iniciando-se a fase de credenciamento, conforme item 3 

deste. 
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11.2 – Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará divulgação verbal 

dos interessados, sendo que, as proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a Sessão do 

pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Propostas de Preços” e “Documentos de 

Habilitação”. 

11.3 – Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas conferências, 

análises de suas conformidades com as exigências do Edital e posterior rubrica pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e Licitantes. 

11.4 – Cumprido o item 5.1, serão desclassificadas as propostas que: 

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos; 

b)apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou 

manifestante inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 

viabilidade através de documentação comprovando que os custos são coerentes com os de mercado; 

c) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço, ou oferta de vantagem baseada na 

proposta da demais licitantes. 

11.5 – Para fins de classificação das propostas, será considerado o preço total de cada item. 

11.6 – O pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e aquelas que tenham 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 

participarem dos lances verbais. 

11.7- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.6, serão 

classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços, até o máximo de três, já 

incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. 

11.8 – Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme 

item 8.7, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. 

Às licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 

verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se 

pelo autor da proposta de maior valor. 

11.9 –A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a 

sequência dos lances seguintes. 

11.10 – O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 

11.11 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

11.12 –O Pregoeiro poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances verbais, na 

forma do item 11.11, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de 

classificação. 

11.13 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados,  sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades cabíveis. 

11.14 – Caso não se realize lance verbal serão verificadas a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor preço. 

11.15 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo 

critério de menor preço. 

11.16 –O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 

classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

11.17 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela 

Licitante que a tiver formulado. 
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11.18 – Constado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada Proponente vencedora 

sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro. 

11.19 – Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro negociará diretamente 

com a Licitante melhor classificada e, se a oferta for aceitável, examinará o seu envelope 

“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste 

Pregão. 

11.20 – Na ocorrência do disposto no item 11.17, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

Proponente para obtenção de melhor preço. 

11.21 – Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes Credenciados presente e 

membros da Equipe de Apoio.0s envelopes das demais proponentes, caso não haja recurso, serão 

devolvidos no final da sessão. 

11.22- A Licitante vencedora, no tempo fixado pelo Pregoeiro, deverá apresentar nova Proposta. 

11.23 – Se a Licitante vencedora, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da 

feitura da nota de empenho,a sessão será retomada e, os demais licitantes serão chamados, na ordem 

de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro 

examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se desistente às penalidades 

constantes neste Edital; 

11.24 – Ocorrendo a hipótese prevista na letra anterior, a Sessão do Pregão será retomada. 

 

DOS RECURSOS 
12.1 – Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, 

poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, 

quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, 

ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, 

que começara a correr do  término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

12.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

12.3- 0 recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, iniciando-se com a manifestação 

motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente após a declaração do 

vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente na sessão ou por escrito, neste caso, 

deverá ser protocolizado e dirigido ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Diamantina, por 

intermédio do Pregoeiro. 

12.4- 0 acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade superior importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5 – Decidido(s) o(s) recursos(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará o objeto à Licitante vencedora. 

12.6- A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, 

através de comunicação via e-mail. 

 

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

13.1 – No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver 

de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o menor preço por item global. 

13.2 – 0 resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos interessados na sede da 

Câmara,  na sala de Licitações, à Praça JK,27, Centro, Diamantina/MG, ou no endereço eletrônico 

licitação@cmdiamantina.mg.gov.br. e no Diário Oficial dos Municípios Mineiros. 
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DO PAGAMENTO 

14.1 – Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação de nota fiscal/fatura. 

14.2 – 0s pagamentos deverão acontecer no prazo de até (trinta) dias úteis a contar da emissão da 

nota fiscal/fatura. 

14.3 – 0s preços contratados somente poderão ser reajustados para restabelecer a relação entre os 

encargos e a retribuição, para a justa remuneração do fornecimento, nos termos do Artigo 65, II, d, da 

Lei8.666/93. 

14.4 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou relevada eventual 

multa que lhe  tenha sido aplicada. 

14.5 – 0s pagamentos somente serão efetuados após a comprovação pela CONTRATADA de que se 

encontra em dia com suas obrigações perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio 

ou sede do licitante e comprovante de regularidade párea com o sistema de seguridade social. 

 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 – Os recursos para o pagamento das despesas relativas advêm da dotação orçamentária 

própria:3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 – Além das resultantes da Lei 8.666/93 a adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de até 05 

(cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 

b) O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos 

ou supressões de até 25% (vinte  e cinco) por cento do valor total adjudicação; 

c) A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas decorrentes da execução do objeto 

contratual. 

 

DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 

17. 0 “Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar ou apresentar documentação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que 

se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei 10.520/2001, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

17.1 – O inadimplemento  no presente pregão ensejará à Câmara Municipal a aplicação das 

penalidades enumeradas no artigo 87 da Lei nº 8666/93 tais como advertência, multa (no valor da 

matéria objeto do inadimplemento), suspensão temporária de participar das licitações com a Câmara 

Municipal e declaração de inidoneidade para licitar com a administração municipal, cabendo à 

Comissão Permanente de Licitação determinar, de acordo com a gravidade da falta e permitida ampla 

defesa, a intensidade da sanção a ser aplicada.  

17.2 – multa, nas seguintes situações: 

17.3 – de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente, por dia 

de atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no 

desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o 15º (décimo quinto) dia 

corrido do atraso, após o que, a critério desta Câmara, poderá ser promovido o cancelamento do 

Contrato. 

17.4 – de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente, por dia 

de atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no 

desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o 15º (décimo quinto) dia 



corrido do atraso, após o que, a critério desta Câmara, poderá ser promovido o cancelamento do 

Contrato. 
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17.5 – Em caso de cancelamento do Contrato por esta Câmara, decorrente do que prevê este subitem, 

ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, 

multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato,de acordo com a gravidade da infração. 

17.6 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Diamantina, 

bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

17.7 – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

17.8 – Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido prazo 

de 05 (cinco) anos, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida se a empresa ressarcir esta Câmara pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os 

motivos determinantes da punição. 

17.9 – As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da Contratada. 

17.10 –As penalidades previstas nos subitens 17.3 e 17.4 poderão ser aplicadas juntamente com as 

multas previstas nesta Cláusula. 

17.11 – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a 

Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à Contratante. 

17.12 –O descumprimento parcial ou total, por uma das partes das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso 

fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. 

 

DA HOMOLOGAÇÃO E DAS FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

18.1 – Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro, e a vista do relatório de julgamento, 

o Presidente da Câmara Municipal de Diamantina, efetivará juízo de conveniência acercado 

procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão 

fundamentada poderá revogar a licitação; 

18.2 – A decisão da autoridade competente será afixada no quadro de Avisos da Câmara Municipal 

de Diamantina, no endereço eletrônico: licitação@cmdiamantina.mg.gov.br e no Diário Oficial dos 

Municípios Mineiros. 

18.3 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. Esta sanção não se aplica 

aos licitantes remanescentes que forem chamados de acordo cm a ordem de classificação, e que não 

aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive 

quanto ao prazo e preço. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 – É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública. 

19.2 – Fica assegurado ao CONTRATANTE, mediante justificativa motivada, o direito de, a 

qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em 

parte. 

mailto:licitação@cmdiamantina.mg.gov.br


19.3 – 0s proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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19.4 – Após a finalização da fase de lances, não caberá  desistência da proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

19.5- É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, 

sem expressa anuência da Contratante. 

19.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara 

Municipal de Diamantina. 

19.7 – 0 desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 

Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

19.7.1 – Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não  acarrete 

irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em 

vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais. 

19. 8 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento 

equivalente. 

19.9- A Administração poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar licitante, por despacho 

fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 

se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação 

que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnicas econômico-financeira e a regularidade 

fiscal da Licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, restabelecendo a Sessão para negociar diretamente com a Proponente melhor 

classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada 

vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que 

vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação. 

19.10 – É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na sede da Câmara 

Municipal de Diamantina ou no endereço eletrônico anteriormente mencionado até a data da 

realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de 

Habilitação”. 

19.11 – Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 

objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Câmara Municipal de Diamantina, no endereço: Praça 

JK, 27, centro, em Diamantina/MG – CEP 39.100.000, até 05 (cinco) dias anteriores à data de 

abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (38) 3531 1228/3910, 

ou ainda, através do e-mail: licitação@cmdiamantina.mg.gov.br. 

19.12 – Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de 

Diamantina/MG, para solucionar questões oriundas desta Licitação. 

 

 

 

 

Diamantina, 29 de Março de 2019. 

 

 

 

 

Evandro Luiz da Cruz 

Pregoeiro 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Processo Licitatório n.º 04/2019 

Pregão Presencial : 02/2019  

Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou pessoa física para fornecimento dos lanches 

especificados (com entrega parcelada) para os Servidores e os Vereadores da Câmara 

Municipal, tipo menor preço por item. 

 

ANEXO  

                                         Edital de Licitação 
 

Anexo I 

 
COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 

01/2019. 
 

 PROTOCOLO Nº 01/2019 

 

Razão Social:________________________________________________ 

 

CNPJ:______________________________________________________ 

 

Endereço:___________________________________________________ 

 

E-mail:_____________________________________________________ 

 

Cidade:_________________Estado:______________Telefone:_____________Fax:___________ 

 

Pessoa para contato:___________________________________________________ 

 

Preenchimento obrigatório:_________________________________________________________ 

 

Declaramos que recebemos cópia do EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO Nº 

01/2019 e seus respectivos Anexos, necessários ao cumprimento do objeto da licitação em apreço. 

 

                                        Local,_____________,de______________de 2019. 

 

 

                                        _______________________________________________ 

                                                                     Assinatura 
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ANEXO II 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO Nº 02/2019 

1 – OBJETO 

 Contratação de pessoa jurídica ou pessoa física para fornecimento dos lanches abaixo 

especificados (com entrega parcelada) para os servidores e os Vereadores da Câmara 

Municipal de Diamantina, tipo menor preço por item, a saber: 

 

Item Quant. Unid. Especificação  VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOAL 

01 100 Kg Pão francês  R$  R$  

02 100 Kg   Pão doce R$  R$ 

03 200 Kg Pão de queijo R$ R$ 

04 30 Kg Bolo tipo 

“tabuleiro” 

cortado m 

cubos-fubá, 

chocolate e 

laranja 

R$ R$ 

05 20 Kg Mini 

croissant 

simples 

R$ R$ 

06 100 Kg Sanduiche 

natural de 

presunto, 

peito de 

frango e de 

peru 

R$ R$ 

07 80 Kg Pastel de 

carne 

R$ R$ 

08 50 Kg Biscoito de 

leite 

R$ R$ 

09 50 Kg Mini esfirra 

com recheio 

de frango  d 

carne bovina 

R$ R$ 

10 100 Kg Rosquinha de 

leite, nata, 

canela, etc 

R$ R$ 

11 50 Kg Pão de batata 

ou cebola 

com queijo 

R$ R$ 

12 150 Kg Mini torta de 

frango, de 

carne moída e 

R$ R$ 



de muçarela e 

presunto 
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ANEXO III 

 

 

Declaração de Cumprimento à Lei n. º 9.854, de 27.10.99. 

 

          (Razão Social da Licitante).............................., inscrito no CNPJ nº 

................................................., por intermédio de seu representante legal, o Senhor ou 

a Senhora......................................, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº.............................................., e do CPF nº........................................., DECLARA, 

para fins de disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n. º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

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

dezesseis anos. 

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

  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

_____________________, em ______ de __________________ de 2014. 

 

 

____________________________________________________________ 

nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        CÂMARA MUNICIPAL DE 

DIAMANTINA 
Praça JK – 27  – CENTRO –  CEP 39.100-000  DIAMANTINA – MG  
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

ANEXO IV 

 

Declaração de Idoneidade 

 

          (Razão Social da Licitante).............................., através de seu Diretor ou 

Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para 

licitar ou contratar com a Administração Pública e que comunicará, se for o caso, a 

superveniência de fato impeditivo da habilitação na conformidade do artigo 32, § 2º, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

_____________________, em ______ de __________________ de 2014. 

 

 

____________________________________________________________ 

nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

 

 ANEXO V 

 

Declaração de Compromisso 

 

                (Razão Social da Licitante).............................., inscrito no CNPJ nº 

................................................., por intermédio de seu representante legal, o Senhor ou 

a Senhora......................................, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº.............................................., e do CPF nº........................................., DECLARA ter 

ciência dos termos deste Edital, comprometendo-se a cumpri-los em sua integralidade.  

 

  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

_____________________, em ______ de __________________ de 2019. 

 

 

____________________________________________________________ 

nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. 

 

 

 

....................................................................................... (nome da empresa) comum sede 

na....................................... (endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º............................................., através de seu representante legal infra-assinado, 

DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de 

dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente 

instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º 

do referido artigo. 

 

............................. (local), ........de ............................. de 

 

 

____________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

 

CARIMBO DA EMPRESA 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

ANEXO VII 
 

MODELO DE PROPOSTA 

À 

Câmara Municipal de Diamantina – MG 

Comissão Permanente de Licitação 

Referência: Pregão Presencial nº02/2019 

 

Prezados Senhores, 

 

Após analisarmos o Edital e demais anexos e termos pleno conhecimento de seus conteúdos, 

apresentamos a proposta de minha empresa, para entrega dos produtos constantes do item 2.1 desta 

Carta-Convite no valor/preço total de R$____________ (________________), conforme planilha de 

preços abaixo: 

 

Quantidade dos Produtos  

 

Item Quant. Unid. Descrição dos Produtos Marca  Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 100 Kg Pão Francês    

02 100 Kg Pão doce    

03 200 Kg Pão de queijo    

04   30 Kg Bolo tipo tabuleiro cortado 

em cubos-fubá, chocolate e 

laranja 

   

05   20 Kg Mini croissant simples    

06 100 Kg Sanduiche natural de 

presunto, peito de frango e 

de peru 

   

07   80 Kg Pastel de carne    

08   50 Kg Biscoito de leite    

09   50 Kg Mini esfirra com recheio de 

frango e de carne bovina 

   

10  100 Kg Rosquinha de leite, nata, 

canela, etc. 

   

11    50 Kg Pão de batata ou cebola 

com queijo 

   



12  150 Kg Mini torta de frango, de 

carne moída e de muçarela 

e presunto 

   

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
PRAÇA  JK – 27 - CENTRO –  CEP 39.100-000  DIAMANTINA – MG 

TELEFAX: (0xx38) 3531-1228/3910  -  e-mail: camaradtna@citel1.com.br 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

ANEXO VIII 

Minuta de Contrato  

Pregão Presencial  n.º 02/2019 
  

 A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA – MG, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede neste Município, situada à Praça Conselheiro Mata, n.º 11, 2º andar, Centro, Diamantina – 

MG, tel.: (38) 3531-1228, Cep.: 39100-000, Inscrito no CNPJ sob nº 20209557/0001-44, neste ato, 

representado pelo Senhor......................, inscrito no CIC sob o n° .......................e CI sob o 

n°......................, Presidente, brasileiro, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado 

CONTRATANTE e...........................................................,sito 

a............................................,.............................., representada neste ato por seu 

diretor..................................., inscrita no CNPJ sob o nº................................................, doravante 

denominada CONTRATADA, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações, resolvem celebrar 

este contrato, mediante as cláusulas que seguem: 

Fundamento Legal: 

O presente Contrato tem como origem o processo licitatório n.º  04/2019, modalidade  Pregão 

Presencial, instaurado pela CONTRATANTE, objetivando: 

 

1 – OBJETIVO: 

 Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de: 

Item Quant. Unid. Descrição dos Produtos Marca  Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 100 Kg Pão Francês    

02 100 Kg Pão doce    

03 200 Kg Pão de queijo    

04   30 Kg Bolo tipo tabuleiro cortado 

em cubos-fubá, chocolate e 

laranja 

   

05   20 Kg Mini croissant simples    

06 100 Kg Sanduiche natural de 

presunto, peito de frango e 

de peru 

   

07   80 Kg Pastel de carne    

08   50 Kg Biscoito de leite    

09   50 Kg Mini esfirra com recheio de 

frango e de carne bovina 

   

10  100 Kg Rosquinha de leite, nata, 

canela, etc. 

   

11    50 Kg Pão de batata ou cebola 

com queijo 
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12  150 Kg Mini torta de frango, de 

carne moída e de muçarela 

e presunto 
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Os produtos a serem entregues deverão ser de primeira qualidade, sob pena de devolução. 

 

2 – DO PRAZO: 

  

O prazo deste Contrato é de 12 (doze) meses, tendo início na data de sua assinatura. 

 

       O Contrato para a aquisição do objeto desta licitação poderá ter a sua duração prorrogada por 

iguais e sucessivos períodos até o consumo total da quantidade licitada, mediante termos 

aditivos. 

 

3 – DOS VALORES DESTE CONTRATO: 

 

O valor total deste Contrato será de R$ _____,__ (_____________), visto que o      

fornecimento dos produtos dar-se-á diariamente e de forma parcelada, conforme as solicitações da 

CONTRATANTE, não sendo esta obrigada a consumir a totalidade constante no objeto. 

Os valores unitário e total por item estão expressos na cláusula 1ª deste Contrato.  

O valor ofertado para o fornecimento do objeto da presente licitação não poderá ser reajustado 

durante a execução do contrato, exceto se comprovado o reajuste de preço do produto em face da 

superveniência de normas do Governo Federal, ou decorrente de mercado, que alterarem ou fixarem 

novos valores de comercialização para o produto em epígrafe, que determinem o desequilíbrio 

econômico financeiro do contrato (tanto aumento quanto diminuição do preço do objeto da licitação). 

 

4 – DO PAGAMENTO: 

 

O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, no Departamento Financeiro da CONTRATANTE, de acordo com a quantidade solicitada 

no mês em referência, com faturamento vencendo todo último dia do mês. 

 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de dotação orçamentária da 

Câmara Municipal, especificamente do código: 

- 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

6 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 

  

Este Contrato foi autorizado pelo procedimento licitatório de Pregão Presencial, adjudicado 

em ----- de ----- de 2019. 

 

7 – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA: 

  

São obrigações e direitos da CONTRATADA, as seguintes: 
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1) Fornecer produtos de excelente qualidade, dentro dos padrões de higiene e qualidade 

necessários; 

2) Atender às solicitações diárias da CONTRATANTE; 

3) Entregar os produtos solicitados na sede administrativa da CONTRATANTE. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

 São obrigações e direitos da CONTRATANTE, as seguintes: 

  

1) Solicitar diariamente à CONTRATADA a quantidade que se fizer necessária dos produtos 

constantes do objeto de Contrato; 

2) A CONTRATANTE não se obriga a consumir a totalidade dos itens dos produtos dentro do 

prazo estabelecido; 

3) Efetuar os pagamentos conforme previsto nas cláusulas 3ª e 4ª deste Contrato. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

9 – DA FISCALIZAÇÃO: 

Fica desde já garantida à CONTRATANTE a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a 

execução deste Contrato (art. 58, III c/c art. 67 da Lei nº 8666/93). 

No exercício da fiscalização a CONTRATANTE terá acesso aos dados relativos à 

administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONTRATADA. 

O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato se realizará por um 

representante da CONTRATANTE, especialmente designado para este fim ou por terceiros 

devidamente contratados. 

 

10 – DA RENOVAÇÃO:  

A renovação deste Contrato só se efetuará através de Termos Aditivos. 

 

11- DAS ALTERAÇÕES: 

Este Contrato poderá sofrer alterações e/ou supressões que se fizerem necessárias, em forma 

de Termo Aditivo, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8666/93. 

 

12 – DA ALTERAÇÃO UNILATERAL: 

A CONTRATADA reconhece a prerrogativa da CONTRATANTE em alterar 

unilateralmente este Contrato, para possibilitar a melhor adequação às finalidades do interesse 

público, nos precisos termos do art. 65, I da Lei nº 8666/93. 

 

13 – DA RESCISÃO: 

A CONTRATADA declara reconhecer o direito da CONTRATANTE em rescindir 

unilateralmente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 c/c os artigos 58, II e 79, I da 

Lei nº 8666/93. 
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O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por convenção das partes, nos 

termos do art.79, II da Lei nº 8666/93. 

Em caso de inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-

lo administrativamente (art. 55, IX c/c art. 77 da Lei nº 8666/93). 

 

14-DAS PENALIDADES: 

 14.1 – O inadimplemento  no presente pregão ensejará à Câmara Municipal a aplicação das 

penalidades enumeradas no artigo 87 da Lei nº 8666/93 tais como advertência, multa (no valor da 

matéria objeto do inadimplemento), suspensão temporária de participar das licitações com a Câmara 

Municipal e declaração de inidoneidade para licitar com a administração municipal, cabendo à 

Comissão Permanente de Licitação determinar, de acordo com a gravidade da falta e permitida ampla 

defesa, a intensidade da sanção a ser aplicada.  

14.2 – multa, nas seguintes situações: 

14.3 – de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente, por dia 

de atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no 

desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o 15º (décimo quinto) dia 

corrido do atraso, após o que, a critério desta Câmara, poderá ser promovido o cancelamento do 

Contrato. 

14.4 – de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor da ordem correspondente, por dia 

de atraso em iniciar as obras, serviço, ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no 

desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o 15º (décimo quinto) dia 

corrido do atraso, após o que, a critério desta Câmara, poderá ser promovido o cancelamento do 

Contrato. 

14.5 – Em caso de cancelamento do Contrato por esta Câmara, decorrente do que prevê este subitem, 

ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, 

multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato,de acordo com a gravidade da infração. 

14.6 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Diamantina, 

bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

14.7 – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

14.8 – Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido prazo 

de 05 (cinco) anos, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida se a empresa ressarcir esta Câmara pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os 

motivos determinantes da punição. 

14.9 – As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da Contratada. 

14.10 –As penalidades previstas nos subitens 17.3 e 17.4 poderão ser aplicadas juntamente com as 

multas previstas nesta Cláusula. 

14.11 – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a 

Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à Contratante. 

14.12 –O descumprimento parcial ou total, por uma das partes das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso 

fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 
PRAÇA JK – 27 CENTRO –  CEP 39.100-000  DIAMANTINA – MG 

TELEFAX: (0xx38) 3531-1228/3910  -  e-mail: camaradtna@citel1.com.br 

 

 

O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações estabelecidas neste Contrato, 

sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas no art. 87 da Lei  nº 8666/93 e no Edital. 

 

15 - DA NÃO INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

 

A contratada, em decorrência dos princípios da continuidade do serviço público e da 

supremacia do interesse público sobre o particular, não poderá interromper a execução deste contrato. 

Todavia, se o atraso no pagamento deste Contrato ultrapassar 90 (noventa) dias da data do 

vencimento, a CONTRATADA fica autorizada a suspender o cumprimento de suas obrigações, até 

que seja normalizada a situação, conforme determina o art. 78, XV da Lei nº 8666/93. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Este contrato é regido por estas cláusulas e pela legislação específica, entre elas a Lei Federal 

nº 8666/93. 

Nos casos omissos, conflitantes ou não previstos neste Contrato, serão aplicadas as normas e 

regulamentações vigentes.  

Ocorrendo rescisão contratual, qualquer que seja a causa, poderá a CONTRATANTE 

convocar os demais concorrentes obedecidas à ordem de classificação, para fins de execução dos 

serviços de fornecimento dos materiais pelo prazo remanescente e nas mesmas condições deste 

Contrato. 

Compõem as condições específicas deste Contrato, de forma a bem caracterizar o 

procedimento licitatório e os serviços/compras objetos deste Contrato, como se nele estivessem 

transcritos, e que rubricados pelas partes passam a fazer parte integrante do presente Contrato, os 

documentos constantes do processo  licitatório supracitado.  

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 55, XII da Lei nº 8666/93).  

É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, o recolhimento de todo e qualquer 

encargo trabalhista, previdenciário e comercial decorrente da execução deste Contrato, em 

conformidade com art. 71 da Lei nº 8666/93. 

 

17 – DO FORO: 

As partes elegem o Foro da Comarca de Diamantina-MG para dirimir as questões decorrentes 

deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 E, por estarem assim, justos e contratados, na melhor forma de direito, as partes assinam o 

presente instrumento de Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas. 

 

Diamantina (MG), ____ de_________________ de 2019. 

 

___________________________________                         ___________________________ 

EDIVAN SILVA  SOARES                                                 (nome completo, cargo, empresa) 

Presidente da Câmara Municipal                                       Contratada 

Contratante.                                                           

 

 

Testemunhas: 

1._______________________________  (Nome e CPF) 



 

2.______________________________   (Nome e CPF 
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ANEXO IX 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

     (Fora do envelope) 

 

Ao 

Pregoeiro e Equipe de Apoio 

Câmara Municipal de Diamantina/MG 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

                             Pela presente fica credenciado o 

Senhor________________________________(nome, qualificação completa e residência), portador 

da cédula de identidade número____________________expedida em 

___/___/____pelo________________para representar o licitante__________________(nome e 

endereço do licitante ou consórcio licitante), inscrição no CNPJ sob o 

número_____________________,podendo participar de todos os atos necessários, inclusive prestar 

esclarecimentos, apresentar nova proposta para desempate, receber notificações e manifestar-se 

quanto à sua desistência. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

___________________, de________________de 2019. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do representante legal do licitante 

 

 

Observação: Esta carta deverá ser entregue ao Pregoeiro e Equipe de Apoio pessoalmente pelo 

representante credenciado, até impreterivelmente a hora marcada para início da licitação, prevista no 

presente Edital. 
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ANEXO  X 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 A empresa ______________________________________,inscrita no CNPJ (MF) sob o 

nº_______________________________________,sediada na 

Rua/Avenida______________nº________,Setor/Bairro__________________,na cidade 

de__________________________Estado de______________,DECLARA, sob as penas cabíveis que 

possui todos os requisitos exigidos na Edital de Pregão nº 01/2019, para a habilitação, quanto às 

condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, 

DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação 

e especificações mínimas obrigatórias do objeto, constante do Edital, ensejará aplicação de 

penalidade à Declarante. 

 

 

 

 

 

______________________________________,_____/_____/2019. 

 

Local e Data 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


