CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA
RUA VOLTAIRE, Nº 75 – CENTRO – TELEFAX (38) 3614 – 1484
CEP: 39.495-000 – MINAS GERAIS - CNPJ: 04.505.443/0001-95
e-mail: camaramontalvania@hotmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022
TIPO: MENOR PREÇO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 009/2022
A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Montalvânia, torna público
para conhecimento de quantos possam interessar que fará compra de produtos
panificadora, na forma de DISPENSA DE LICITAÇÃO, do tipo MENOR PREÇO,
regida pela Lei n° 8.666/93, art. 24, II e suas alterações.

LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ENTREGA DA PROPOSTA
A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser entregue na Câmara Municipal de
Montalvânia, as 09h30min do dia 14 de junho do corrente ano, à servidora Eliana
Alves Santos.
OBJETO
O objeto da presente Dispensa de Licitação é a aquisição eventual e futura de
produtos de panificação conforme Termo de Referência, pelo período de 7 (sete)
meses, ficando a Empresa vinculada à especificação do produto, sua quantidade
e sua entrega , de forma parcelada, no endereço solicitado.
A cotação será avaliada no menor preço GLOBAL SOMADOS TODOS OS
VALORES UNITÁRIOS.
Todos os produtos deverão ter sua qualidade garantida sendo aptos para
consumo.
Haverá verificação da especificação e quantidade, devendo os que não
estiverem de acordo com o solicitado serem imediatamente substituídos.
As solicitações dos produtos serão feitas pela Secretaria para entrega na
Câmara Municipal de Montalvânia.
Abaixo segue o quadro que descreve os produtos a serem adquiridos:
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO
DETALHADA DOS
PRODUTOS

UNIDADE

QUANT.

BISCOITO ASSADO –
tipo palito com cobertura
de queijo.

kg

30

VALOR
MÉDIO
UNITÁRIO

VALOR
MÉDIO
TOTAL
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

BISCOITO
CROISSANT –assado.
(Mínimo de 25 gramas
cada unidade).

kg

25

BISCOITO TIPO PETA
- , embalagem de 1Kg

KG

25

BISCOITO FRITO:
polvilho azedo, óleo,
ovos, queijo, sale
açúcar, contendo 60 g
por unidade

UN

700

BOLO – diversos
sabores sem recheio e
sem cobertura. (KG)

KG

50

BOLO CONFEITADOdiversos sabores e com
recheio ecom cobertura.
(kg)

KG

20

MINI PAÕ DE QUEIJO
– assado,formato
bolinha ou palito.
(Mínimo de 30 gramas
cada unidade).

kg

45

CENTO

30

MINI SALGADO FRITO
– recheada em no
mínimo 03 sabores com
pelo menos 3
variedades (Mínimo de
25 gramas cada
unidade).

CENTO

40

PÃO DE DOCE –fresco,
macio, sem sujidade,
feito no dia da entrega,
com cobertura de creme
com canela, (Cada

KG

20

MINI SALGADO
ASSADO – recheada
em no mínimo 03
sabores com pelo
menos 3 variedades
(Mínimo de 25 gramas
cada unidade).
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unidade com 25
gramas)

11

12

13

14

PÃO DOCE – fresco,
macio, sem sujidade,
feito no dia da entrega,
sem cobertura, (Cada
unidade com 80
gramas)

KG

20

PÃO FRANCÊS –
fresco, macio, sem
sujidade, feito no dia da
entrega, sem banha,
não deve ser embalado
quente, com data de
fabricação e validade,
(Cada unidade com 50
gramas)

KG

40

SANDUICHE
NATURAL – com patê
de frango ou presunto
ou atum, alface picada,
tomate em rodelas e ou
cenoura ralada.
(Unidade de 80 gramas)

UNIDADE

100

TORTA SALGADARecheada com Frango,
Presunto ou Carne
Bovina Moída (Mínimo
de 30g cada Unidade).

KG

30

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Primeiramente é de extrema relevância informar que ÓRGÃO PÚBLICO,
ATRAVES DE LEI FEDERAL SÓ PODERÁ ADQUIRIR PRODUTOS DE
QUALQUER ESPÉCIE DE EMPRESAS QUE FORNEÇAM NOTA FISCAL
ELETRONICA.
As empresas, que ainda não tiverem cadastro no Poder Legislativo Municipal,
deverão apresentar, no momento da contratação, Certidão Negativa de Débitos
Municipal, com vigência plena, juntamente com o Contrato Social para constatar
o objeto da empresa.
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As demais certidões extraídas via internet pela Câmara Municipal (CNPJ, CND
INSS, CND FGTS, CND Receita Federal) deverão também, no momento da
contratação da Empresa vencedora, estarem com vigência plena.
DA ENTREGA DAS PROPOSTAS
Depois de encerrado o prazo para recebimento das propostas, não será admitida
qualquer retificação que possa influir no seu julgamento, nem admitir
retardatário.
Os valores apresentados deverão já estar com preço final: produto e entrega.
As propostas, para maior seriedade, deverão estar rubricadas pelo Responsável.

ENTREGAR A PROPOSTA EM ENVELOPE LACRADO.
A abertura dos envelopes será no dia 14 de junho do corrente ano, as 09h30min
no Plenário desta Casa de Leis.
O procedimento de apreciação das propostas será público e os documentos,
após serem divulgados, poderão ser analisados por todos os presentes

DO JULGAMENTO
Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta o menor
preço global somando todos os valores unitários.
Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através
de sorteio, conforme os termos do § 2°, do art. 45, da Lei n° 8.666/93.
As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de
Licitação e das Proponentes presentes.

DO PAGAMENTO

O pagamento decorrente da concretização do objeto deste procedimento será
efetuado pela Secretaria da Câmara Municipal de Montalvânia, até o 5º (quinto)
dia útil, após a comprovação do fornecimento dos produtos especificados no
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objeto, nas condições exigidas e apresentação da respectiva nota fiscal
eletrônica.
DAS INFORMAÇÕES
Maiores informações sobre este procedimento poderão ser obtidas através do
telefone (038) 3614-1484, ou diretamente na Câmara Municipal de Montalvânia,
de segunda à sexta-feira (dias úteis), no horário de 07h30min às 13h30min.

___________________________
Eliana Alves Santos
Secretaria da Câmara Municipal de Montalvânia
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ANEXO
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Empresa
CNPJ:
Responsável:
À
Câmara Municipal de Montalvânia-MG
Processo Administrativo - Dispensa de Licitação Nº 07/2022
Objeto: Aquisição eventual e futura de produtos de panificação , para o
uso na Câmara Municipal de Montalvânia, de forma parcelada, conforme
necessidade, pelo período de 7 meses, durante o exercício de 2022 de
acordo com especificação e quantidade abaixo relacionada:
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

ESPECIFICAÇÃO
DETALHADA DOS
PRODUTOS

UNIDADE

QUANT.

BISCOITO ASSADO –
tipo palito com cobertura
de queijo.

kg

30

BISCOITO
CROISSANT –assado.
(Mínimo de 25 gramas
cada unidade).

kg

25

BISCOITO TIPO PETA
- , embalagem de 1Kg

KG

25

BISCOITO FRITO:
polvilho azedo, óleo,
ovos, queijo, sale
açúcar, contendo 60 g
por unidade

UN

700

BOLO – diversos
sabores sem recheio e
sem cobertura. (KG)

KG

50

BOLO CONFEITADOdiversos sabores e com
recheio ecom cobertura.
(kg)

KG

20

kg

45

MINI PAÕ DE QUEIJO
– assado,formato
bolinha ou palito.

VALOR
MÉDIO
UNITÁRIO

VALOR
MÉDIO
TOTAL
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(Mínimo de 30 gramas
cada unidade).

8

9

10

11

12

13

MINI SALGADO
ASSADO – recheada
em no mínimo 03
sabores com pelo
menos 3 variedades
(Mínimo de 25 gramas
cada unidade).

CENTO

30

MINI SALGADO FRITO
– recheada em no
mínimo 03 sabores com
pelo menos 3
variedades (Mínimo de
25 gramas cada
unidade).

CENTO

40

PÃO DE DOCE –fresco,
macio, sem sujidade,
feito no dia da entrega,
com cobertura de creme
com canela, (Cada
unidade com 25
gramas)

KG

20

PÃO DOCE – fresco,
macio, sem sujidade,
feito no dia da entrega,
sem cobertura, (Cada
unidade com 80
gramas)

KG

20

PÃO FRANCÊS –
fresco, macio, sem
sujidade, feito no dia da
entrega, sem banha,
não deve ser embalado
quente, com data de
fabricação e validade,
(Cada unidade com 50
gramas)

KG

40

SANDUICHE
NATURAL – com patê
de frango ou presunto
ou atum, alface picada,
tomate em rodelas e ou

UNIDADE

100
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cenoura ralada.
(Unidade de 80 gramas)

14

TORTA SALGADARecheada com Frango,
Presunto ou Carne
Bovina Moída (Mínimo
de 30g cada Unidade).

KG

30

