
§Aü ptllx
ST MINA§

EDTTAL DE pREGÃo lenesENcrAl) No i6/202í

ITENS EXCLUSVOS PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - EPP OU EQUIPARADAS

PROCESSO LICITATORIO

MODALIDADE

NUMERo DA LtctrAÇÃo

17t2021

Pregão (Presencial)

1712021

Nt^/16

\-'

I - PREÂMBULO

o MUNrCÍpto oe sÃo rÉltx DE MTNAS/MG, cNpJ 01.61 3l21rc001-71, com
endereço na Rua Frei lnocêncio, 236, Centro, torna público que no local, data e horário
abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade Pregão (Presencial) pe

1612021, do tipo menor preço, regido pela Lei Federa! no. 10.520, de 17 de junho de
2002, aplicando-se, subsidiariamente a Lei Federal no.8.666, de21de junho de 1993,
com suas alterações posteriores, Lei Complementar no.123, de 14 de dezembro de
2006 e alterações posteriores, nos Decretos Municipais no 16, de 05 de novembro
de2007, que regulamenta a modalidade de licitação Pregão e de no 14,de 18 de
agosto de 2008, que regulamentou o Sistema de Registro de Preços, conhecido pela
sigla SRP, em âmbito municipal, Lei Municipal no 021, de 10 de novembro de 2010,
que "lnstitui o Estatuto Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz
dispositivos específicos no Codígo Tributário Municipal, e dá outras providências", e
demais normas pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas neste
instrumento convocatorio e seus anexos.

SESSÃO PUBL|CA DO PREGÃO lnneSENCtAL) No 16/202í

LOCAL: Sala da Comissáo Permanente de Licitação - Edifício sede da
Prefeitura Ítlunicipal de são Félix de Minas - Rua Frei lnocêncio, 236
- Centro

DATA: 14 de maio de 2021

HORÁRIO: 09h00

II - OBJETO

1 - A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VTSANDO Ã PNCSTAÇÃO DE
SERVIçOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFTAS DIVERSAS; PARA
ATENDIMENTO NAS UBS'S DO MUNICíPIO, conforme especificações constantes
do Termo de Referência, Anexo l.

2 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3s,27s-000 - cNpf: ot.6tz.Lzt/ooot-7L
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Anexo ll
[Vlodelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso
atl.70, da Constituição Federal
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Anexo lll Ít/lodelo Proposta

Anexo lV Modelo de Procuração Particular

Anexo V Minuta da Ata de Registro de Preços

Anexo Vl Modelo de Declaração para [tíicroempresa e Empresa de Pequeno Porte

Anexo Vll Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação

Anexo Vlll [\íinuta do Contrato

III - ÁREA SOLICITANTE

1 - Secretaria Municipal de Saúde

tv - CoNSULTAS, ESGLARECTMENTOS E IMPUGNAÇOES

1 - Copia deste edital encontra-se disponível na sala da Comissão Permanente de
Licitação, no horári
R$ 0,40 (quarenta
de meio magnético

o de 08h00 às 11h00 e das 12h30min às 16h00 horas, ao custo de
centavos) por folha, referente às copias reprográficas ou através
ou email licitasfm2 017@qm il.com

2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame
obrigam-se a acompanhar as publicaçÕes referentes ao processo no site
www.saofelixdeminas.mq.oov.br, bem como as publicaçÕes no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais, quando for o caso, com vista a poôsíveis alterações e avisos.

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o
e-mail: licitasfm2O17@qmail.com ou via fac-símile (33) 3246-9100 / 9066, até2 (dois)
dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas.

3.1 - As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão
encaminhadas por e-mail licitasfm2O17@qmail.com, ou disponibilizadas no site
www.saofelixdeminas.mq.qov.br, no link correspondente a este edital, ficando
acessíveis a todos os interessados.

4 - No site do Município serão disponibilizadas, além das respostas, outras
informações que a Pregoeira julgar importantes, razão pela qual os interessados
devem consultar o site com frequência.

5 - lmpugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão até o 5o
dia útil e por licitantes até o 20 dia útil, que anteceder a abertura das propostas,
mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico
licitasfm2O17@qmail.com, ou protocolizadas na sala da Comissâo permanente de
Licitação, dirigidas à Pregoeira.

5 1 - A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de copia de seu
documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do
licitante, com indicação de sua razão social, número dõ CNPJ e endereço,
acompanhado de copia do documento de identificação e CPF do signatário e
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comprovante do poder de representação legal (contrato social, se só
social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública).

5.2 - O Município não se responsabilizará por impugnaçÕes endereçadas por outras
formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento
pela Pregoeira, e que, por isso, sejam intempestivas.

5.3 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realizaçâo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

5.4 - A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, e será divulgada no site deste Ítlunicípio para conhecimento de
todos os interessados.

\, v - coNDtÇoES DE PART|C|PAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
COMERCIAL E DA DOCUMENT AÇÃo

1 - A participação nesta licitação é restrita às Microempresas - ME, Empresas de
Pequeno Porte - EPP e equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido,
no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso
ll do caput do art. 3' da Lei Complementar n" 123, de 2006 com suas posteriores
alterações, do ramo pertinente ao objeto licitado.

1 .1 - Não se aplicará o disposto no item 1, quando o tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao
complexo do objeto a ser contratado, justificadamente.

2 - Os licitantes deverão manifestar que cumprem plenamente os requisitos de
h.abilitação e que sua proposta atende às exigências do edital, a teor do art. 40, inciso
Vll da Lei Federat 10520t2OO2.

2.1 - Registrada a declaração, constatado pela Pregoeira o descumprimento às
exigências de habilitação e proposta comercial prevÉtas no edital, responderá o
licitante pelas sançÕes previstas na regislação pertinente e neste edital.
3 - Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:

3.1 - Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de
São Felix de Minas;

3.2 - Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer orgãos da
Administração Pública;

3.3 - lmpedida de licitar e contratar com o Município de São Felix de t\Iinas e o Estado
de Minas Gerais;

3.4 - Com falência decretada;

3.5 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.
4 - A observância das vedaçÕes do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
q 1 - A proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues na Sala daComissão Permanente de Licitação, na data e horário previstos nãste Edital e ser
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apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo
parte externa o seguinte:

RAZÃO SOCTAL E ENDEREÇO
..PROPOSTA"

PROCESSO LICITATORIO No 17t2021
PREGÃO (PRESENCTAL) No 16t2021
SALA DA COMISSÃO PENMANENTE

DE LTCTTAÇÃ.O DO MUNtCiPtO DE
SAO FELIX DE MINAS

RAZÃO SOCTAL E ENDEREÇO
"DOCUMENTAÇÃO"

PROCESSO LICITATORIO No 17t2021
PREGÃO (PRESENCTAL) No í6/2021
SALA DA COMTSSÃO PERMANENTE

DE LTCITAç4O DO MUNTCÍpIO DE SÃO
FELIX DE MINAS

VI . PROPOSTA COMERCIAL

1 - A Proposta Comercial, contemplando o valor total do objeto, deverá ser
protocolizada, junto à Comissão Permanente de Licitação, até a data e horário
marcados para abertura das propostas.

1.1 - Para o preenchimento da "Proposta Comerciaf'1, o licitante deverá acessar
solicitar, via e-mail: licitasfm2017@qmail.com, o arquivo contendo os itens da
proposta comercial necessário para editar o arquivo com os itens da proposta.

1.1.1 - A solicitação da proposta comercial deverá vir acompanhada do:

a) - Cartão do CNPJ;

b) - Ultima alteração contratual.

1.2- Deverá ser inserido o valor total do objeto.

1.3 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas)
casas decimais.

1.4 - A licitante não está obrigada a cotar todos os itens;

2 - Deverão ser observados os preços de referência de cada item, constantes do
Termo de Referência, Anexo l, extraídos de pesquisa de preços de mercado, não
devendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores.

3 - Proposta Comercial, conforme Modelo do ANEXO llt, ou em modelo proprio, desde
que contenha todas as informações ali previstas, com valor total do objeto,
identificação da empresa proponente, no do CNPJ, endereço, números de telefohe e
fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado,
devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrÕes, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissÕes, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem
lesÕes ao direito dos demais licitantes, prejuízo ao Município ou não impedirem a
exata compreensão de seu conteúdo, constando:

3.1 - Descrição completa do objeto, conforme especificaçÕes constantes do Anexo l;

3.2 - Preço unitário e preço total do objeto, expressos em numeral.
4 - A Proposta Comercial deverá ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.

4.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial,
será considerado como aceito para efeito de julgamento.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 92469066 - cqp:zs.z7s-000 - cNpf: ot.6t3.t2t/ooot_71
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4.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das pro
convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compro
assumidos.

4.3 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada
prorrogação de sua validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no
mínimo, caso persista o interesse deste ttlunicípio.

4.4 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.

5 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo
licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

6 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupÕe pleno conhecimento e
atendimento às exigências previstas neste Edital.

7 - O licitante será responsável por todas as transaçÕes que forem efetuadas em seu
nome no Pregão, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

8 - O preço deverá ser ofertado incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas
com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros
encargos ou acessórios.

VII . DOCUMENT o DE HABILITAçÃO

1 - Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, com o
mesmo CNPJ, relativos ao estabelecimento que firmará contrato com o tMunicípio de
São Felix de Minas, em original ou copia legível autenticada por cartorio competente,
com vigência plena até a data fixada no preâmbulo deste instrumento:
I .1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociêdade por açÕes,
acompanhado do documento de eleição de seus administradores;

1.3 - lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
da diretoria em exercício;

1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento
expedido pelo orgão competente, quando a atividade assim o exigir;
1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Debitos Relaúos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitidâ pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
1.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
Estado;

v

1.7 - Prova de
licitante media
tMunicípio;

regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
nte apresentação de certidão emitida pela secretaria competente do

1.8 - Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho;
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1.9 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;

1.10 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas
situaçÕes previstas no inciso XXX|ll, do art. 70 da Constituição da República, assinada
pelo representante legal do licitante, conforme modelo do ANEXO II;

1.11 - Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial
(Falência e Concordata) expedida pelo Cartório distribuidor da comarca da sede da
pessoa jurídica, emitida, a no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para entrega
dos envelopes, de acordo com o inciso ll do Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93 e suás
alterações;

1 .12 - comprovante de lnscrição e de situação cadastrar no cNpJ.
2 - Se o Licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNpJ
da filial, exceto quanto ao Comprovante de regularidade fiscal relativo à Fazenda
Nacional e a Procuradoria Geral da União, por constar no próprio documento que é
válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS,
quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
forma, apresentar o documento comprobatorio de autorização para a centralização.
3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos
documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de
Documentação, para a devida autenticação pela Pregoeira ou servidor apto para
praticar tal ato.

4 - A ausência de documento, apresentação dos documentos incompletos ou em
desacordo com o previsto neste Título INABILITARÁ A pRopoNENTE.

5 - Os documentos retirados da lnternet, que poderão ser apresentados em cópias
não autenticadas, terão sua autenticidade certificada junto aos sifes dos orgãos
emissores para fins de habilitação.

6 - Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer
tipo de protocolo ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
copias em fac-símile, mesmo autenticadas.

7 - Deverá ser apresentada toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive
os documentos comprobatorios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem
alguma restrição.

7 '1 - Havendo restrição nos documentos comprobatorios da regularidade fiscal dal/icroempresa, Empresa de Pequeno.Porte ou Êquiparada, será ãssegurad o o pruzo
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

"ã, 
qr" a It71E ou

EPP for declarada vencedora do certame, proriogáveis por igual período, a critério do
[M u n icíp io, para reg u I arizaçâo d a documentaçao.

7.2 . A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido à prâgoeira.

7'3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis
in icialmente concedidos.

7.4 - lnão regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará
decadência do direito.à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. g1 daLei no 8.666/93, sendo facultado à Pregoeirá conrocar os licitantes remanescentes,

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 _ cNpf: 01.613.721/0001-7r
www,saofelix. mq.qov.br
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na ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade Com
revogação.

8 - Os documentos exigidos neste editaldeverão ser apresentados com vigência plena
na data fixada para sua apresentação.

8.'1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo orgão
expedidor, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à
data de abertura do Pregão, exceto atestados de capacidade técnica, se exigidos.

9 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por
qualquer tipo de protocolo.

10 - A ausência dos documentos ou sua apresentação em desacordo com o previsto
neste Título, inabilitará o licitante e sujeitando-se o licitante às sanções legais.

VIII - CRITERIOS DE JULGAMENTO

3 1 - serão corrigidos erros formais ou os valores conforme a divergência apurada, de
forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na
sessão do Pregão ou o valor negociado com a pregoeira, após diligência e anuênci
do licitante

1 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor valor
por item do objeto, desde que atendidas as especificações e demais condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1 - A Pregoeira poderá solicitar amostra do objeto ou promover diligência, conforme
o caso, junto ao licitante detentor do menor preço, antes do julgamento, para
verificação de sua conformidade com as especificações exigidas nestã Edital.
2 - Será desclassificada a Proposta Comercial que:

2.1 - Não se refira à integralidade do objeto;

2.2 - Não atenda às exigências estabelecidas neste Edital ou em diligência;
2.3 - Tenha suas amostras, quando solicitadas, consideradas em desacordo com as
especificações deste Edital e da legislação aplicável, por meio de parecer técnico
emitido pela área solicitante, ou que não sejam entregues no prazo deierminado, sem
justificativa aceita pela Pregoeira;

2.4 - Apresente preços simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à
parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente
inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no arl.44, s 3o e art. 4g, ll
da Lei no 8.666/93;

2.4.1 - Se a Prego.gira entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará
prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio dá planilhade custos, contrataçÕes em andamento, justificativas ó d'emais documentos
comprobatorios.

2'4.2 - Caso não seja comprovada a exequibilidade da proposta esta será
desclassificada.

3 - Erros de soma e/ou multiplicação ou falhas formais apuradas na proposta
Comercial poderão ser corrigidos.
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3.2 - A correção será consignada em ata de julgamento.

3.3 - Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal

4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem.

5 - A Pregoeira, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas
formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

6 - As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação
da Area Solicitante para verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante
parecer fundamentado.

7 - Apurada a melhor proposta, a Pregoeira deverá negociar para que seja obtido um
melhor preço.

IX - CREDENCIAMENTO

1 - Para manifestar-se em seu nome durante todas as fases do procedimento licitatorio
do Pregão, as empresas licitantes poderão credenciar um representante,
apresentando os documentos abaixo relacionados fora dos envelopes de "Proposta"
e de "Documentação", obedecendo aos seguintes critérios:

1.1 - Tratando-se de representante legal (socio ou dirigente), este deverá identificar-
se, exibindo a Cédula de ldentidade, ou documento oficial com foto, juntamente com
copia autenticada ou original do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou instrumento
de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial, ou, no caso de Sociedades
Civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçÕes em decorrência de tal investidura.

1.2 - Tratando-se de procurador, este deverá identificar-se, exibindo a Cédula de
ldentidade ou documento oficial com foto, acompanhada do lnstrumento público de
Procuração ou lnstrumento Particular de Procuração (Modelo do ANEXO lV, deste
Edital) com firma reconhecida, com poderes específicos para tomar qualquer decisão
relativa a todas as fases do Pregão.

1 3 - A Procuração Particular deverá ser acompanhada da via original ou copia
autenticada do Ato Constitutivo da empresa, comprovando a capãcidade do(s)
outorgante(s) para constituir procurador com os poderes exigidos. No caso do
representante apresentar lnstrumento público de procuração, este fica dispensado de
apresentar o Ato Constitutivo da empresa.

1'4 - Deverá ser apresentada a Declaração de Cumprimento de Requisitos de
Habilitação (Írlodeto do ANEXO Vll, deste Edital).

2 - Ao credenciado não será permitido representar mais de uma empresa.
3 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no
procedimento licitatorio e a responder em nome da representada por todos os atos e
efeitos previstos neste Edital.

4 - Fica assegurada aos licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos
documentos previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante
junto ao processo, desde que aceito pela pregoeira.
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9 --E obrigatoria, no momento do credenciamento, a apresentação da declaraÇão, /í)ANExo Vl deste edital e a Prova de atendimento aos requisitós previstos n^'1"ú,//
Complementar no 123100 para se enquadrar como: -/(//
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5.1 - ME ou EPP definida pelo art. 30 da Lei Complementar no 123106,
Certidão expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição, co
1o e 80 da lnstrução Normativa n' 103 de 3010412007 do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC; ou

5.2 - Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de comprovação de
que tenha auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos
Iimites definidos no inciso ll do art. 3' da Lei Complementar n" 123, de 2006, nela
incluídos os atos cooperados e não cooperados.

6 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal
e administrativamente.

x - PARTTCTPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

1 - A participação no Pregão dar-se-á por meio do encaminhamento da Proposta
Comercial e Habilitação, observados data e horário limite estabelecidos à fl. 1 deste
Edital.

2 - Na data e horário estabelecidos neste edital, a sessão pública do Pregão será
iniciada, com o Credenciamento dos representantes das empresas, quando for o caso;
em seguida a abertura e divulgação das Propostas Comerciais, sendo avaliada a
aceitabilidade das mesmas pela pregoeira.

2.1 - A sessão do pregão será realizada na sala da Comissão Permanente de
Licitação.

3 - Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor
do menor lance de cada licitante registrado pelo sistema.

4 - O licitante poderá ofertar lance com valor superior ao menor registrado, desde que
seja inferior ao seu Último lance ofertado e diferente de qualquer outro válido para o
item.

5 - Permanecerá válida a proposta comercial do licitante que não credenciar
representante à sessão, sendo considerada para a classificação final.

6 - Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da proposta
de menor preço em relação ao valor estimado da contratação.
7 - Encerrada a etapa competitiva a Pregoeira poderá solicitar, contraproposta
diretamente ao licitante que tiver apresentadoo lance de menor preço, para que possa
ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.
8 - Os licitantes, a qualquer momento, após finalizada a disputa do item, poderão
registrar seus questionamentos para a pregoeira do item disputado.
9 - Quando necessárlo, a Pregoeira poderá estabelecet ptazo para que o licitante
demonstre a exequibilidade de seus preços por meio de documentos.
10 - lmpugnado algum documento pelos demais licitantes, o detentor do menor preço
deverá produzir prova de sua exatidão, em prazo a ser definido pela pregoeira para
cumprimento da diligência.

1.0 1 - A Pregoeira, quando julgar necessário, poderá determinar a apresentação
documento original em 03 (três) dias, com vistas à confirmação da auienticidade.
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10.2 - Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com ju
aceita pela Pregoeira, desde que apresentado requerimento no Vazo inicialmente
concedido.

11 - Apos a análise da proposta e da documentação a Pregoeira poderá declarar o
vencedor da disputa.

12 - Declarado o vencedor, o licitante interessado em recorrer deverá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do
direito de recurso.

12.1 - O licitante cuja Proposta Comercial tenha sido desclassificada antes da etapa
de lances, interessado em recorrer, também deverá manifestar a sua intenção de
interpor recurso.

13 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do
licitante, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências
deste Edital.

13.1 - Nessa etapa a Pregoeira, também, poderá negociar o preço com o licitante,
para que sejam obtidas melhores condições para o Município.

14 - Será gerada ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes

X! . RECURSOS E CONTRARRAZÕES

1 - Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de
recorrer contra decisões da Pregoeira, após a declaração do vencedor, nos termos do
item 12 do Título X, deverão apresentar suas razões no prazo único de 3 (três) dias
úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo para manifestação.

1 .1 - Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

1.2 - No pruzo recursal, fica assegurada vista dos autos.

1.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso.

2 - O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos,
sob pena de não serem conhecidos:

2'1 - Ser dirígido ao Prefeito N/lunicipal, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 3 (três)
dias úteis, conforme estabelecido no item 1 deste Título;
2.2 - Ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação, em uma via
91ig1nal, datilografada ou emitida por computador, contendo razáo sôcial, número do
CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo
representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de copia do documento
de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.
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3-APregoeiranão
outras formas ou ou
recebidas.

se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas
tros endereços, e que, por isso, sejam intempestivas ou não se

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp:3s.27s-000 - cNpt: or.6r3.tzrlooot-l1
www. saofelix. m q. qov. br

por



\.,

§âs rÊLIx
ÜE MIHA§

4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos i

de aproveitamento.

5 - O recurso será apreciado pela Pregoeira, que poderá reconsiderar sua decisão, no
pruzo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente
informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento.

6 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

7 - Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser
dirigidos ao Prefeito do Município, protocolizados na Comissão Permanente de
Licitação, à Rua Frei lnocêncio, 236, Centro, na Cidade de São Felix de Minas, no
pruzo de 5 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados no subitem 2.2
acima.

XII . DO REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO E DA GARANTIA

1 - O Prefeito Municipal convocará o(s) adjudicatário(s) classificado(s) em primeiro
lugar por item para, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de
recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra
este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, aináa,
sujeitar-se às penalidades cabíveis.

1.1 - O pruzo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração Municipal.

2 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá
convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a
Ata de Registro de Preços ao respectivo valor registrado, na seguiÁte hipotese:
2.1 - lnexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e
consequente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior.
3 - Os adjudicatários convocados terão o mesmo ptazo estabelecido no subitem 1 e
1-1 para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo estimado para o item e o
período remanescente da Ata anterior.

4 O(s) detentor(es) da(s) Ata(s) não se eximirá(ao) das penalidades
correspondentes, na hipotese de inexecução contratual

5 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a empresa registrada
fica obrigada a prestar os serviços, nas quantidádes indicadás pela Divisão de lMaterial
e Patrimônio em cada "Ordem de Fornecimento,,.

6 O lt/unicÍpio de São Felix de lr/inas não está obrigado a adquirir uma quantidade
mínima dos serviços, ficando a seu exclusivo criterio a definição da quantidade e do
momento da aquisição.

7 - A existência do preço registrado não obriga o Município de São Felix de Minas a
adquirir os serviços que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à empresa registrada preferência
em igualdade de condiçôes.

9 - Ô "rpresa 
que prestar os serviços não correspondentes às especificaçÕes da

de Registro de Preços deverá arcar com os prejuizos causados à frota municipal.
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9 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos
situaçÕes referidas nos artigosTT e78 da Lei Federal n" 8666/93 e suas a
no artigo 13 do Decreto Municipal n1412008.

1O - E facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos serviços,
a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.

xilt - DAS OBRTGAÇOES DO FORNECEDOR REGTSTRADO

1 - A Ata de Registro de Preços a ser firmada com a licitante vencedora incluirá as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias
à fiel execução do objeto desta licitação.

2 - O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura da
Ata de Registro de Preços.

3 - Os serviços licitados deverão ser fornecidos dentro do melhor padrão de qualidade.

4 - O fornecedor registrado é obrigado a substituir, de imediato, às suas expensas, o
objeto do contrato em que se verificar(em) vícios, defeitos, incorreções e outros.

5 - Os serviços deverão ser entregues, no prazo de, no máximo, 10 (dez) dias, de
acordo com a autorização do [t/unicípio de São Félix de Minas.

6 - A Ata de Registro de Preços firmada com o Município de São Felix de Minas não
poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, sob pena de aplicação
de sanção, inclusive rescisão.

7 - O Fornecedor Registrado obriga-se a manter, durante toda a vigência do referido
Registro, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao
Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção do contrato.

8 - A tolerância do [t/unicípio de São Felix de Minas com qualquer atraso ou
inadimplemento por parte do Fornecedor Registrado não importará, de forma alguma,
em alteração contratual ou novação, podendo o Município exercer seus direitos a
qualquer tempo.

I - A recusa injustificada do Fornecedor Registro em assinar a Ata de Registro de
Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

XIV - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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1 - O fornecedor terá seu registro cancelado nas seguintes hipoteses:

1 .1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equiva
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

lente, no prazo
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'1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipotese de este se
àqueles praticados no mercado;

'1.4 - Tiver presentes razÕes de interesse público.

2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório
e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Secretário lVlunicipal de
Administração.

3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

xv - DA FtscAltzAÇÃo

1 - A área competente para fiscalizar é a Secretaria tMunicipal de Saúde, observados
os artigos 73 a76, da Lei Federal ns 8.666/93 e suas alterações.

2 - O tMunicípio de São Felix de [t/inas reserva-se o direito de não receber o(s)
serviço(s) em desacordo com o previsto neste ato convocatório, podendo rescindir o
contrato.

XVI - DO PAGAMENTO

1 - O pagamento decorrente da concrelizaçáo do objeto desta licitação será efetuado
pela Tesouraria do lt/unicípio de São Felix de Minas, por processo legal, após a
comprovação do fornecimento, nas condições exigidas e apresentação dos
documentos fiscais devidos, em 30 (trinta) dias corridos apos apresentaçãoda Nota
Fiscal.

2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.

XVII . DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis:

1.1 - Na hipÓtese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, cônfiguraÁdo álea
econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do Fornecedor Registrádo e a retribuição do Município
de São Félix de [t/linas para a justa remuneração dó fornecimento, podãrá ser revisada,
objetivando a manutenção do equilíbrio âconômico-financeiro inicial da Ata de
Registro de Preços.
'1'2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas apos a data de apresentação
da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão
destes, para mais ou menos, conforme o caso.

1.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado,
esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por
meio de apresentação de plani lha(s) detalhada(s) de custos nas quais consta rão asituação anterlor e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Atade Reg istro de Preços, bem como documentação correlata (lista de preÇos
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fabricantes, notas fiscais de prestação de serviços) que comprovem que o
preços tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

1.4 - Na hipotese de solicitação de revisão de preços pelo Município de São Felix de
Minas, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do
Registro de Preços, sem prejuízo da Ítlunicipalidade.

1.5 - Fica facultado ao [\íunicípio de São Felix de tt/inas realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores,
a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor Registrado.

1.6 - A eventual autorização da revisão dos preÇos registrados será concedida apos
analise técnica e jurídica do Município de São Felix de Minas, porém contemplará as
entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do
Município de São Felix de Minas.

1.6.1 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, o Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os
pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

1.6.2 - O Fornecedor Registrado deverá, quando autorizada a revisão dos preços,
lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de fmpenho
complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção
monetária, em relação aos fornecimentos realizados apos o protocolo do pedido de
revisão.

1.6.3 - A planilha de composição de custos deverá ser apresentada juntamente com
a proposta.

xvilr - DAS SANçO ES ADMINISTRATIVAS

1 - Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condiçÕes estipuladas neste
contrato por culpa da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá aplicar-lhe as
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e
contratar com o CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal
no 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal
cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.
2 - Se a CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida para o certame,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da exeãução do objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração Pública, na forma prevista no inciso lV do art. 87 da Lei g.666/93, alémdo encaminhamento do caso ao tMinistério Público para aplicação das sanções
criminais previstas nos artigos 89 a g9 da referida Lei, salvo' superveniência
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE.
3 - A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de preços e/ou Contrato,
dentro do prazo estabelecido pelo CoNTRATANTE, bem como o descumprirem totalou parcialmente os contratos administrativos e/ou as atas de registro de preço
celebradas com a Prefeitura Municipal de São Felix de Minas/MG, ."áo aplicadas assanções previstas no art. 87 da Lei Federal no 8.666, de 21 dejunho de 1gg3, comobservância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditorio e aampla defesa.
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| - Advertência escrita - Comunicação formal de desacordo quanto à
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigaçÕes ass
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

ll - Multa - Deverá observar os seguintes limites máximos:

a) - 0,3o/o (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico
de obra não cumprida;

b) - 10o/o (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso
de recusa do adjudicatário em efetuar a garantia contratual, quando for o caso;

c) -20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios
ou defeitos ocultos que o torne improprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe
o valor ou, ainda, fora das especificaçÕes contratadas;

lll - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG, por prazo definido no Art. 87,
lnciso lll da Lei Federal no 8.666, de21de junho de 1gg3;

lV - 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 do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir com o ttlunicípio de São Felix
de Minas/MG pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido
o disposto Art. 87, lnciso lV da Lei Federal no 8.666, de 21de junho de 1gg3;

§1o - O valor da multa aplicada nos termos do inciso ll desta cláusula, será descontado
dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal ou cobrado
judicialmente.

§2o - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por
provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no
contrato.

§3o - As sanções previstas nos incisos l, lll e lV desta cláusula poderão ser aplicadas
cumulativamente à prevista no inciso ll, assegurado o direito de defesa previa do
interessado no prazo de 0S (cinco) dias úteis.

XIX . DAS DISPOSI GERAIS

1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, ôomportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, recusar-se a assinar a Ata de Registro
de Preços e/ou o Contrato injustifica_damente, garantindo o direito prévio da citaião e
da ampla defesa, ficará impedido de licitar e coÀtratar com a Administração, pelo frazode até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou atéque seja promovida a sua reabilitação.

2 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatoriospara registro de preços, nos termos do art. 15 áa Lei Federal nb. g.666/93, devendo
ser informada no ato compra.

\.

3 - A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da contabilidade, d
na mesma o número do Processo Licitatório e/ou número do contrato.
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4 - O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota d
que deverá conter a autorização do Ordenador de despesa.

5 - O Município de São Felix de l\íinas poderá revogar esta licitação em face de razÕes
de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

6 - Fica eleito o foro da Comarca de ÍMantena, Estado de Minas Gerais, para solucionar
quaisquer questÕes oriundas desta licitação.

São Felix de Minas-MG, 29 de abril de 2021

WILSON RRAZ LEONARDO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

LISTAGEM DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS

1.1. Tabela com especificações, apresentaçÕes e quantidades meramente
ilustrativas, não configurando obrigatoriedade de aquisição pela Contratante, no
todo ou em parte, servido apenas para dar conhecimento daqueles habitualmente
utilizados pela Contratante.

CONFERE C I ír.l .. !
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Rua Fre-i lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: 01.613.121t0001-71
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID

01 ULTRASSoNoGRAFIA ABDÔMEN ToTAL a4a Unid

o2 U LTRASSoNoGReT IR nsoÔÍ\IEN SUPERIoR 300 Unid

03 ULTRASSONOGRAFIA PELVICO 192 Unid

04 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA 120 Unid

05 120 Unid

06 ULTRASSONOGRAFIA EN DOVAGINAL 120 Unid

07 ULTRASSoNoGRAFIA MAMÁRIA 120 Unid

08 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO 60 Unid

09 U LTRASSONOGRAFIA MORFO LOG ICO 80 Unid

í0 ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL 60 Unid

11 ULTRASSONOGRAFIA MUSCULO ESQUELETICO 160 Unid

12 ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE 80 Unid

í3 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA 60 Unid

Recebi

Ç
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ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS
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TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II

BALTZAMENTO DE PREÇOS

E F{)
»,
o

v
EMPRESAS FORNECEDORAS DE

oRÇAMENTOS.....,,> UNIRAD BSF DENSITON
M. DAS GRAÇAS
ARRUDA LTDA.

ME

VAL MEDIO
TOTAL

VLR
Unit

VLR
TOTAL

VLR
Medio

VLR
TOTAL

1
U

TOTAL
RAFIA

EXAME 312 150,00 46.800,00 '120,00 37.440,00 88,67 27.665,04 119,56 37.301,68

2
ULTRASSONOGRAFIA
ABDÔMEN SUPERIoR

EXAME
300

150,00 45.000,00 1 00.00 30.000,00 85,00 25.500,00 111 ,67 33.500,00

3
ULTRASSONOGRAFIA
PELVICO

EXAME
192

150,00 28.800,00 90,00 17.280,00 80,00 15.360,00 106,67 20.480.00

4
ULTRASSONOGRAFIA
ogsrÉtRlcn

EXAME
120

150,00 18.000,00 100,00 1 2.000,00 82,00 9.840.00 110,67 13 280,00

5 ULTRASSONOGRAFIA
VIAS URINARIAS

EXAME
120

150,00 18.000,00 80,00 9.600.00 82,00 9.840,00 104,00 12.480,00

6
ULTRASSONOGRAFÍA
ENDOVAGINAL

EXAME
120

150,00 18 000,00 90,00 1 0.800,00 86,00 10.320,00 108,67 13.040,00

7
ULTRASSONOGRÂFIA
ueuÁRn

EXAME
120

1 50,00 18.000,00 1 00,00 12.000,00 86,00 10.320,00 112,00 13.440,00

8 OBSTETRICA C/
UL

RIDO

EXAME
60

250,00 15.000,00 170,00 10.200,00 140,00 8.400,00 186,67 1 1.200,00

9
ULTRASSONOGRAFIA
MORFOLOGICO

EXAME
80

250,00 20.000,00 250,00 20.000,00 190,00 15.200,00 230,00 18.400,00

10
IA

N

U
TRANSLUCENCIA

EXAME
60

250,00 1 5 000.00 180,00 1 0.800,00 120,00 7.200,00 183,33 11.000,00

11 MUSCULO
EXAME

160
250,00 40.000,00 150,00 24.000,00 85,00 13.600,00 '161 ,67 25.866,67

12
ULTRASSONOGRAFIA
TIREOIDE

EXAÀ/E
80

250,00 20.000,00 130,00 10.400,00 85,00 6 800,00 í 55,00 12.400,00

ULTRASSONOGRAFIA
PROSTATA

EXAME
60

150,00 9.000,00 120,00 7.200,00 80,00 4.800,00 116,67 7.000,00

VALOR TOTAL
R$

311.600,0
0

R$
211 .720,0

0

R$
164.845,0

4

R§
229.388,3

Ã
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ANEXO II

PROCESSO LICITATORIO NO 172021

PREGÃO (PRESENCIAL) No í6/2021

DECLARAÇÃO

EMPREGADOR PESSOA JURíDICA

;;,, ;;;,; ;;;, ;;;,^*";; ; ; ; ;; ; §:": ff::,T;:: :::';:: l:
no 8.666/93, 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 ( )

Local e Data

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTPRESA
ASSI NATURA SOBRE CARIT\íBO

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel,: (33) 32469066 - cEpt35,275-000 - CNpf: oL.6tS:.ztlooo1^-71
www.saofelix.mq.qov.br
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ANEXO il
PROCESSO LIC|TATORIO No 17t2021

PREGÃO (PRESENCTAL) No í6/2021

MODELO DE PROPOSTA

Ao
MUNICíPIO DE SÃO FELIX DE MINAS
SÃO FELIX DE MINAS _ MG

Prazo de Validade da proposta

de de 2021.

Assinatura

Rua Frei Inocêncio, 236 - cenrro - Ter.: (33) 32469066 - cr,pt zs.zTs-000 - cNpf : or.6rg.tz1/ooor-7r
www. saofelix. m q. qov. br

FL. )a2

PROPOSTA COMERCTAL PARA O pREcÃO (PRESENCIAL) No 16t2021

DADOS A CONSTAR NA
PROPOSTA

PREENCHI]UENTO PELO PROPONENTE

Razão Social

CNPJ

Endereço

Telefone/Fax

Nome do Representante
Legal

Estado civil do
Representante Legal

Nacionalidade do
Representante Legal

ldentidade do
Representante Legal CPF do Representante Legal

ITEM DESCRTÇÃO QUANT UNID
PREÇO

ururrÁnro
PREÇO
TOTAL

01 ULTRASSoNocRAFtA naoôurru TorAL 312 Unid

02 ULTRASSoNocRAFtA neoôMeN supERtoR 300 Unid

03 ULTRASSONOGRAFIA PELVICO 192 Unid

04 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA 120 Unid

05 NOG VIAS URINARIAS 120 Unid

06 ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGI NAL 120 Unid

07 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA 120 Unid

08
ULTRASSONOGRAFIA OBS ICA C/ DOPPLER

60 Unid

09 ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICO 80 Unid

10 ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL 60 Unid

't1 ULTRASSONOGRAFIA MUSCULO ESQUELETICO 160 Unid

12 ULTRASSONOGRAFIA TI REOIDE 80 Unid

í3 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA 60 Unid
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ANEXO IV

PROCESSO LICITATORIO NO 1712021

pnecÃo (PRESENcIAL) No í0/2021

MoDELo DE PRocunnÇÃo PARTIcULAR

Por este lnstrumento Particular de Procuração, a empresa..

(Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no

CNPJ/MF sob o no ........ e lnscrição Estadual no......, representada neste ato por

seus(s). {qualificação(ões) do(s) outorgante(s)}

Sr(a). ............, portador(a) da Cédula de ldentidade RG no ..........e CPF

no .................., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o (a)

Sr(a). .................., portador(a) da Cédula de ldentidade RG

no.......... ........ e CPF n".. ...a quem confere(imos) amplos

poderes para representar a (Razão Social da Empresa)

perante.. . ... (indicação do Orgão licitante), no que se referir ao PREGÃO

No 161202í, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do

PREGÃO, inclusive apresentar Declaração de que a Proponente cumpre os

Requisitos de Habilitação, os envelopes Proposta de Preços e Documentos de

Habilitação em nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas na(s)

etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s)

de lance(s), negociar redução de preço, desistir expressamente da intenção de

interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,

assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Pregoeira,

enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

Local e Data.

REPRESENTANTE LEGAL DA ETVIPRESA
ASSI NATURA SOBRE CARI TVIBO

Obs: - Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em
cartório, apresentação de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e
documento original e com foto que identifique o credenciado.

- Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta
procuração.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEptzS.2Ts-000 - cNpf: ot.6t3.1zt/oooí.-7t
www.saofelix.mo.qov. br
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ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. < inserir o número > I 2021

Aos < inserir o dia por extenso > dias do mês de < inserir o mês por extenso > de
2021, o tt/lunicípio de São Felix de [/linas, Orgão Gerenciador deste Registro de
Preços, situado à Rua Frei lnocêncio, 236, Centro, na Cidade de São Felix de [/inas
- MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n'01.613.121t0001-71,
representada neste ato pelo Sr. l/larcos Alexandre Gonçalves Sordine, Prefeito do
l/unicípio de São Félix de [/inas, residente e domiciliado em São Felix de fVlinas,
doravante denominado ORGÃO GERENCIADOR, nos termos das disposiçÕes legais
aplicáveis e do disposto no edital do Pregão (Presencial) no. 16t2021, que originou
esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas e
transcurso o prazo para interposição de recursos, resolve registrar os preços da
empresa abaixo identificada, por item, a seguir denominada simplesmente
FORNECEDOR, que firmam a presente ATA DE REGlsrRo DE pREÇos,
observadas as disposições do edital e as cláusulas deste instrumento.

Fornecedor: A empresa estabelecida à < inse_riro
inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob

neste ato ntada seu

Físicas sob o no
a) no Cadastro de Pessoas

residente e domiciliado em < insgrir o

Cláu sula Primeira-DOO ETO

1.1 - constitui objeto desta Ata o REGtsrRo DE pREÇos PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDó A PRESTA-ÇÃó DÊSERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS; PARA
ATENDIMENTO NAS UBS'S DO MUNICíPIO, conforme descrições, especifícações
técnicas e demais condições constantes do ANEXO I do edital áe licitação que
originou o registro, parte integrante e inseparável deste instrumento.

Cláu la Seounda - DOS PREC OS REGISTRADOS

2.1 - Os quantitativos e os preços registrados ofertados por item do objeto encontram-
se relacionados no quadro abaixo:

ITEM DESCRITIVO UNID MARCA VR
UNITÁRIO

VR
TOTAL

2'2 - Este instrumento não obriga o tVunicípio de São Felix de t\íinas a adquirir osserviços nele registrados nem firmar contrataçÕes nas quantidades estimadas,podendo realizar licitação específica. para prestáção de serviço ,, á, mais itens,obedecida a legislação pertinente, hipotese em qü", 
", igualàade de condições, obeneficiário deste registro terá preferência.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 22469066 -cEp: 3s.27s-000 - cNpf : or.6rz.rzuooor_7r
www.saofelix. mq.qov.br
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Cláusula Terce _ DA VIGÊNCIA

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses,
contados a partir da data da sua assinatura.

Cláusula Quarta - DA ENTIDADE PARTICIPANTE E DOS RECURSOS
ORÇATVIENTARIOS

4.1 - O orgão participante deste Registro de Preços é o l/unicípio de São Félix de
[tIinas.

4.2 - Ê dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatorios
para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal no. 8.666/93, devendo
ser informada no ato compra.

4.3 - A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar
na mesma o número do Processo Licitatório e/ou número do contrato.

4.4 - O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho
que deverá conter a autorização do Ordenador de despesa.

4.5 - Os orgãos e entidades que não participaram inicialmente deste registro de
preços, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar seu interesse junto ao ORGÃO GERENCIADOR, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem
de classificação.

4.5.1 - Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
adicional, independentemente dos quantitativos aqui registrados, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigaçÕes assumidas nesta Ata.

4.5.2 - As aquisições adicionais não poderão exceder, por orgão ou entidade que
aderir a esta Ata, a 100% (cem por cento) dos quantitativos originalmente aqui
registrados.

ctáusula Quinta - DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO

5.1 - O t\Iunicípio de São Felix de tMinas não está obrigado a realizar uma quantidade
mínima dos itens licitados, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade
e do momento da prestação de serviços.

5.2 - Os quantitativos totais expressos na Cláusula Segunda são estimados e
representam as previsões para os fornecimentos durante o prazo de 12 (doze) meses.

5.3 - O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata.

5.4 - Apos o 30o (trigesimo) dia de inadimplência na entrega, o contratante terá direito
de recusar o objeto contratado, de acordo com sua conveniência e oportunidade,
comunicando ao Fornecedor a perda de interesse no fornecimento, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet,: (33) 82469066 - cEpt3s.27s-000 - cNpf : 0t,61.g.tz1-/ooo1^-71
www.saofelix. mq.qov.br
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5.5 - Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá
condições especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão (P resenc
1612021e no Anexo I do referido Edital

Cláusula Sexta - DO PRAZO E DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVICO

6.1 - O prazo de entrega, contado a partir do recebimento pelo fornecedor, da
autorizaçáo de fornecimento, será de 10 (dez) dias, para quaisquer quantidades
solicitadas.

6.2 - Local de prestação de serviço será nas UBS's do município de São Felix de
Minas - tMG.

Cláusula Setima - DO RECEBItVI ENTO DOS BENS

7.1 - Os bens, objeto desta Ata, serão recebidos pelo tMunicípio de São Felix de l/inas
conforme forma prevista no art. 73, inciso ll da Lei Federal no. 8.666/93.

7-2 - O tMunicípio de São Felix de [Minas acompanhará a qualidade dos serviços
adquiridos e as especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo
notificar a autoridade competente do Orgão Gerenciador qualquer ocorrência de
irregularidade.

7.3 - O serviço, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que
comprovada a pré-existência de defeitos, má-fe do fornecedor ou condições
inadequadas de transporte, bem como alteraçÕes da estabilidade dentro do prazô de
validade que comprometam a integridade do objeto licitado.

Cláusu la Oitava - DO P ÍVIENTO

8'1 - Os pagamentos serão efetuados através da Tesouraria do Município de São Felix
de [/inas, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito
do fornecedor, no ptazo de 30 dias apos o recebimento das notas fiscais pelo setor
financeiro do l\4unicípio de São Felix de [\íinas, devidamente atestadas pela comissão
de recebimento ou acompanhadas do Termo de Recebimento Definitivo.

8 2 O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de
recebimento.

Cláu ula Nona - DAS OBRIGACÕ ES DAS PARTES

9.1 - Compete ao ORGÃO GERENCTADOR:

9.1.1 - Gerenciar a presente Ata, devendo, para tal, nomear um gestor para
acompan hamento dos fornecimentos realizados ;

9'1'2 - Avaliar o mercado constantemente de forma a comprovar que os preços
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

9'1'3 - Promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar
trimestralmente eventuais arterações nos preços registrados; ' :

§
ou
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9.1.4 - cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas
condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante na licitação, bem
cumprimento das obrigações assumidas;

9.1.5 - Notificar o FORNECEDOR de
fornecimento.

qualquer irregularidade ocorrida no

9.1.6 - Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da
Cláusula Oitava da presente Ata;

9.1.7 - Aplicar as sanções relativas ao inadimplemento de obrigaçÕes contratuais,
para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.

9.2 - CONNPETE AO FORNECEDOR DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO:

9.2.1 - Fornecer durante 12 (doze) meses o objeto desta Ata, na forma e condiçÕes
aqui fixadas, mediante requisição do [\Íunicípio de São Felix de Minas, devidamente
assinada pela autoridade responsável, em conformidade com o Edital e demais
informações constantes do Pregão (presencial) n". 16t2021;

9-2.2 - Prestar o serviço de acordo com as especificaçÕes exigidas no Edital e em
consonância com a proposta respectiva, responsabilizando-se pol eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata;

9_.? 3 - A prestação dos serviços será feita nos locais indicado pelo t\4unicípio de São
Felix de [\4inas, observado o disposto na Cláusula Sexta;

9.2.4 - Realizar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e sem ônus para o Município de São
Félix de [/inas, os serviços devolvidos em razâo de divergências entre as
especificações contidas nesta Ata, sujeitando-se, ainda, às sançõel cabíveis;

9'2.6 - Cumprir durante toda a execução da Ata de Registro de Preços as obrigaçÕes
por ele assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificâção exigiãaÁ na
licitação, bem como apresentar, a cada fatura, comprovação de reguiaridadãperante
a Seguridade Sociat (FGTS e INSS);

9-2.7 - Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem
vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentosque comprovem as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas para a
contratação, bem como os que comprovem o cumprimónto dai obrigaçÕes
assumidas;

9.2.8 - Reparar, corrigír, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, nototal ouem parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeiios ou incorreçÕes
resultantes da sua execução;

9'2.9 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo t\Iunicípio de São Félix de Minas, referentes à forma dã prestação
de serviços e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;

9.2.10 Prestar os esclarecimentos que forem solícitados pelo ORGÃOGERENCIADOR, cujas exigências se obrig a a atender prontamente, bem como da

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Ter.: (33) 32469066- cEp:3s.27s-000 - cNpf: 0r.613;11^/ooot_7r
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ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anorm
verificar quando da execução do fornecimento e da garantia;

9.2.11 - Comunicar imediatamente ao ORGÃO GERENCIADOR qualquer alteração
ocorrida no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de
correspondência;

9.2.12 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de São Felix de
Minas ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na
execução das obrigaçÕes assumidas na presente Ata.

CIáUSUIA DéCiMA - DA ADESÂO DO CARONA:

10.1 - Qualquer orgão ou entidade da Administração Pública não-participante do
certame licitatorio poderá ulilizar a Ata, durante sua vigência, desde que:

10.1.1 - comprove nos autos a vantagem da adesão;

10.1 .2 - consulte previamente o orgão gerenciador; e

10.1.3 - observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua
compatibilidade com a expectativa de compra, no exercício, para que não ocorra
fracionamento.

10.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não
prejudique as obrigaçÕes anteriormente assumidas.

10.3 -As aquisições ou contrataçÕes adicionais não poderão exceder, pororgão ou
entidade, aos quantitativos iniciais registrados na ARp.

10.4 - Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, outros entes da Administração Pública e entidades privadas.

10.5 - As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma
permitida no art.65, da Lei Federal no 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver
sido aditada.

10.6 - o orgão Gerenciador não responde peros atos do orgão carona.

10.7 - A responsabilidade do orgão carona é restrita às informaçÕes que esse
produzir, não respondendo pelas eventuais irregularidades do prócedimento da
licitação.

Cláusu Décima Prime DO CANC LAMENTO DA A DE REG DE
PREÇOS

11'1 - A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados
de pleno direito nas seguintes situações:

11.1.1- Peto ORGÃO GERENCTADOR quando:

\,
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11.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as
constantes desta Ata de Registro de Preços;

11.1.1.2 - O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou
não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua j ustificativa ;

11.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipoteses de inexecução total ou parcial da Ata de
Registro de Preços decorrente do Registro de Preços;

11.1.1.4 - Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no
mercado;

11.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de
Preços ou contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos
discriminados no arl. 78 e seus incisos da Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de
1 993;

11.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas
pela Administração.

11.1.2 - Pelo FORNECEDOR:

11.1'2.1 - À/ediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de
Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das pãnalidades [revistasno instrumento convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento ao Município de
São Felix de Minas por perdas e danos;

11.1.2-2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior.

11.2 - O cancelamento do registro, nas hipoteses previstas, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade
competente do orgão gerenciador.

ula -DO

,t'!.

a IS

12.1 - O controle do SRP será realizado:

12.1.1 - pelos orgãos do sistema de controle interno e externo, na forma da lei;

12.1.2 - pelo cidadão e pelas pessoas jurídicas, legalmente representadas, mediante
petição fundamentada dirigida ao gerenciador oJsRp, e, quando for o caso, aos
titulares dos orgãos carona; e

12'1'3 - por fornecedores de bens e prestadores de serviços que desejam, por
quaisquer razÕes, impugnar a Ata.

12'2 - Caberá ao orgão gerenciador e aos respectivos orgãos carona demonstrar alegalidade e regularidade dos atos que praticarem, na forma do art. 113 da lei Federal
no 8.666, de 1993.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) z2469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: ot.673.tzt/ooot_71
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12.3 - as denúncias, petições e impugnações anônimas, ou não iden
fundamentadas, serão arquivadas pela autoridade competente.

12.4 - O prazo para apreciação da petição e impugnação, regularmente identificada
e fundamentada será de cinco dias úteis, a contar do recebimento.

Cláusula Décim Terceira - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caraclerizará a
inadimplência do Fornecedor, sujeitando-o às seguintes penalidades:

13.1.1 - Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras
obrigaçÕes assumidas, quando considerados faltas leves, e a determinação da
adoção das necessárias medidas de correção;

13.1.2 - Multa, observados os seguintes limites:

13.1.2.1 - de 0,3o/o (três decimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

13.1.2.2 - de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, a partir
do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das
obrigaçÕes, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos serviços
constantes do instrumento desta Ata, ou entrega de serviços com vúios ou defeitos
ocultos que o torne improprio ao uso a que é destinado, oú díminuam-lhe o valor ou,
ainda, fora das especificaçÕes contratadas;

13.1 .3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com o Município de São Félix de Minas.

!3 1 4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que sela
promovida a reabilitação do fornecedor perante a propria autoriàade que aplicou-a
penalidade, que será concedida sempre que o contratad'o ressarcir o Município de São
Felix de l\íinas pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.

13.2 - O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e,
caso não sejam suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em
vigor.

13.3 - As sançÕes previstas nas cláusulas 13.1.1 a 13.1.3 poderão ser aplicadas
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infiação, facultada ampla
defesa ao detentor do preço registrado, no prázo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato, salvo na hipotese de aplicação de declaração de inidoneidade para
licitar e contratar, cujo pruzo de defesa será dê 10 (dez) dias úteis.

13.4 - As multas e outras sanções administrativas so pod
motivadamente por conveniência administrativa, mediante
justificado, expedido pela autoridade competente do contratante.

erão ser relevadas
ato devidamente

n
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13.4.1 - A critério do Município de São Felix de Minas, poderão ser s
penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do
devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pelo contratante, que fixará novo
prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

13.5 - A inexecução parcial ou total da contratada, nos termos do art. 79 da Lei Federal
no. 8.666/93, poderá implicar a imediata rescisão unilateral desta Ata, com a aplicação
das penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo
pertinente;

13.5.1 - Ocorrida a rescisão pelo motivo retro citado, o contratante poderá contratar o
remanescente, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24,X|, da Lei Federal
no. 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e desde que mantidas
as mesmas condiçÕes da primeira colocada, ou adotar outra medida legal para
aquisição do objeto.

13.6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais
atrasos decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como
tais caracterizados em lei civil.

Cláusula a Quarta - DISPOSIC Õrs rrruRrs

14.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14.2 - E vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para
qualquer operação financeira.

14.3 - lntegram esta Ata, o Edital do p ão Presencia n'. 1612021 e seus anexos
bem como a proposta da empresa
a referida licitação.

apresentada para

14'4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Mantena para dirimir dúvidas ou questÕes
oriundas do presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e
compromissadas, assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS áa presença
das testemunhas abaixo assinadas.

São Felix de Minas, de _ de 2021.

ORGÃO GERENCIADOR

TESTEI\íUNHAS:

1a

COMPROMISSARIO

CPF

CPF

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpf: ot.6ls.t2t/ooot-71
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ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO No 17t2021

PREGÃO (PRESENCTAL) No 16t2021

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome/razão social)

no por intermédio de seu representante legal o

Sr(a portador(a) da Carteira de ldentidade

no e do CPF no DECLARA, sob as sanções

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou

EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no s4 do artigo 30 da Lei

Complementar no 123106 e suas alterações.

Local e Data.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASS]NATU RA SOBRE CARIMBO

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3s.z7s-000 - cNpf: o1..61.3.tz1^/oooi.-
www.saofelix. mq.qov. br
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ANEXO VII

PROCESSO LICITATORTO NO 1712021

PREGÃO (PRESENCTAL) No 16/202í

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO

DE REQUISITOS DE HABTLITAÇÃO

A empresa CNPJ no

................., com sede em (endereço

completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para

cumprimento do previsto no inciso Vll do ar1. 40 da Lei no 10.520/2002 e para fins

do Pregão (Presencial) no 1012021, DECLARA expressamente que cumpre

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Local e Data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
(NOME E NUMERO DA TDENTIDADE)

UTILIZAR CARIIUBO PADRONIZADO DA EMPRESA

OBS: Esta declaração deverá ser entregue à Pregoeira, apos a abertura da
sessão, antes da sessão de lances, separadamente dos enveiopes (proposta de
Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação.

--À
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ANEXO VIII

PROCESSO LICITATORIO N" 17t2021
PREGÃO (PRESENCIAL) No 16/2021

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO ......../...., QUE
FAZEM ENTRE Sr O(A)........ ........ E
A EMPRESA

O Município de São Felix de Minas, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236, Centro, na
Cidade de São Félix de Minas/MG, inscrito no CNPJ sob o no 01.613.12110001-71,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Marcos Alexandre Gonçalves Sordine,
inscrito no CPF no portador(a) da Carteira de ldentidade no

doravante denominado contratante, e o(a)
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o no ............, sediado(a) na

;;;i; ;i; =#;,*3'd"i;i s;i;i ::::::::"r"*::?,1í fTm]'â'â
ldentidade no ................., expedida pela (o) e CPF no .........................,
tendo em vista o que consta no Processo Licitatorio no 1712021, na modalidade Pregão
(Presencial) no 1612021 e em observância às disposições da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei no 10.520, de 17 de julho de2002 e na Lei no 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA _ OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAçÃO DE EMPRESA
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, PARA ATENDIMENTO NAS UBS'S DO
MUNICÍPIO, conforme especificaçÕes e quantitativos estabelecidos no Edital do
Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:

ITEM DESCRTçÃO/ ESPEctFTCnçÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR
1

2. CúUSULA SEGUNDA - VIGÊNCN
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de contados
do ........... prorrogável na forma do art. 57, §1o, da Lei no 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCETRA - PREçO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ........... ( . .. ).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.

Rua Frei Inocêncio, 236 - cenro - Tel.: (33) 32469066 - CEPt35.273-000 - CNPI: O1.613.12U0O01,-7L
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4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAçÃO ORÇAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município
abaixo especificada:

programadas em
, para o exercício de 2021,

DOTAÇAO ORÇAMENTARIA NOMENCLATURA FONTE DE RECURSO

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no
Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA. REAJUSTE E ALTERAçÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no

8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco.por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do art.65 da Lei no 8.666, de 1993.
6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA . ENTREGA E RECEBTMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo
de Referência e na Ata de Registro de Preços.

8. CLAUSULA OTTAVA - FTSCAL|ZAÇÃO
8.1 . A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
designado pelo contratante, na forma estabelecida no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA - OBRTGAçOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigaçÕes do contratante e da CONTRATADA são aquelas previstas na Ata
de Registro de Preços.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÔES ADMTNISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital,
Termo de Referência e Ata de Registro de Preços.

1í. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ RESCISÃO
11 .1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art.78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2. E admissível a fusão, cisão ou incorporaçáo da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condiçÕes do contrato; não haja p§uízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEP:35.275-000 - cNpl: ot.6tg.12t/ooo,-71
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11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
à CONTRATADA o direito à previa e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do contratante em caso de
administrativa prevista no art.77 da Lei no 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) lndenizações e multas.

í2. CLÁUSULA OÉCrnne SEGUNDA - VEDAçÕES
12.1. Évedado à CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do
contratante, salvo nos casos previstos em lei.

í3. CLÁUSULA OÉCITTNN TERCEIRA _ DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições
contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de2002 e demais normas federais
de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei no 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor- e normas e
princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA OÉClrrAe QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Quadro de Avisos do MunicÍpio e Diário Oficial do Estado, no prazo previsto
na Lei no 8.666, de 1993.

í5. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Comarca de Mantena.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado

::::: :::-:::l:' de de 2021

Responsável legal do contratante

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEI\íUNHAS
1

a CPF
CPF
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LlClrAÇÃo PUBLICA No

MODALIDADE PREGÃO NO: 16/2021.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

NOME DA LICITANTE:
CNPJ NO.:

ENDEREÇO:
E.MAIL:
CIDADE:
ESTADO:
TELEFONE: FAX:
PESSOA PARA CONTATO:

Recebi do Município de São Felix de N/linas, copia do Edital do Pregão No'. 1612021,

cujos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação serão recebidos

pelo Presidente da CPL até às 09h00 do dia 1410512021, na sala da Comissão

Permanente de Licitações, situado à Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - São Felix de

[Vlinas - MG.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, _ de de 2021

NOME DA EMPRESA
CNPJ:

Senhor licitante,

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Sâo Félix de Minas e essa licitante,
solicitamos o preenchimento do comprovante de retirada de Edital e remessa do mesmo ao

da _, através de correio eletrônico (e-mail) _, ou
sendo NECESSÁRlO para eventuais comunicações aosatravés do fax: (_)

lnferessados.

OBS.: A não re,??essa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
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