
Câmara Municipal de Jacutinga 
Estância Hidromineral 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

EDITAL  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2021 

DISPENSA Nº. 001/2021 
 

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Jacutinga 
comunica que no dia 28 de janeiro de 2.021, às 14:00 hs, estará examinando 
o Processo Licitatório n.º 001/2021 na modalidade Dispensa n.º 001/2021 
para aquisição de pães, lanches e salgados. Maiores informações e cópia do 
edital, na sede da mesma localizada a Rua Afonso Pena, 556 – Centro, 
Jacutinga/MG, ou pelo fone (35) 3443-6602. 

 
Objeto: Contratação de empresa com recursos de panificação para 
fornecimento de pão francês (50 gramas), lanches naturais e salgados fritos e 
assados até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no ano. 
 

Período: Até dezembro de 2.021. 
 

Datas: Abertura dos envelopes “Documentação”: dia 28/01/2021 – 14:00 hs. 
            Abertura dos envelopes “Proposta de Preços”: dia 28/01/2021, se não 
houver qualquer recurso* na fase de habilitação – 14:05 hs. 
*Prazo para recursos: 
Impugnação da licitação: até 5 (cinco) dias úteis antes da data para abertura dos envelopes. 
Interposição de recursos: até 5 (cinco) dias úteis após o Ato ou da lavratura da Ata. 

 

 
Jacutinga, 21 de janeiro de 2.021. 

 
 

 
Roberto Ramalho 

Presidente da Comissão 
 

Autorização: 
 

Vereador Ricardo Henrique Panizolo  
Presidente da Câmara Municipal 

 
 



Câmara Municipal de Jacutinga 
Estância Hidromineral 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ANEXO I 

 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

do estabelecimento que participará da licitação, nos termos da Instrução 

Normativa – SRF 200/2002; 

2. Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

3. Certidão Negativa de Débito (CND) relativo aos Tributos Federais e a 

dívida Ativa da União ou certidão positiva com efeitos negativos; 

4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) com a Justiça do 

Trabalho; 

5. Cópia do Contrato Social e suas alterações afetos ao objeto licitado; 

6. Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Estadual; 

7. Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Municipal; 

8. Cópia do CPF e RG do(s) proprietário(s). 

9. Declaração para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, 

conforme modelo constante do Anexo II deste Edital. 

 

 DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

10.  Proposta contendo o preço de pão tipo francês de 50 gramas, preço do 
cento de lanches naturais e do cento de salgados fritos e/ou assados. 

 

 

 

 

 



Câmara Municipal de Jacutinga 
Estância Hidromineral 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ANEXO II 

 DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
_____________________________________________________________, inscrito no 
CNPJ N.º __________________________, por intermédio de seu representante o(a) 
Sr.(a) _________________________________________________________________, 
portador da Carteira de Identidade n.º ____________________ e do CPF n.º 
________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 
Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 
1.999, 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 (  ). 
 
________________________________ 
(data) 
 
___________________________________________ 
(representante) 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


