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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 

Processo Administrativo de Licitação: Nº: 30/2022 
 
Tipo de Licitação: Pregão Presencial Nº: 27/2022 
 
Procedimento: Registro de Preços. 
 
Tipo de Licitação: Menor preço por item. 

I – PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS/MG, CNPJ 01.613.121/0001-71, com 

endereço na Rua Frei Inocêncio, 236, Centro, torna público que no local, data e horário 
abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade Pregão (Presencial) no 

27/2022, do tipo menor preço, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de junho de 
2002, aplicando-se, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 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 
de 2007, 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 “Institui o Estatuto Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz 
dispositivos específicos no Código Tributário Municipal, e dá outras providências”, e 
demais normas pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas neste 
instrumento convocatório e seus anexos. 
 
Data e Hora para Início do Credenciamento:  04 de julho de 2022 às 09h00. 
 
Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 04 de julho de 2022 às 09h00. 
Telefax (33) 3246-9066 / (33) 3246-9106 (Sr. Edson Amaro da Cruz), ou e-mail: 
licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, onde pode ser consultado o Edital e obtido 
cópia. 
 
Local: Rua Frei Inocêncio, n° 236, centro - Prefeitura Municipal de São Félix de 

Minas– MG. 

II – OBJETO 

1 – A presente licitação tem como objeto o registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa visando a prestação de serviços de diversos exames de 
ultrassonografias, para atendimento nas UBS’s do município, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I.   
 

III - ÁREA SOLICITANTE 

1 - Secretaria Municipal de Saúde. 

IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
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1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h30min às 16h00 horas, no site 
eletrônico da Prefeitura ou email licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br. 

2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 
obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo quadro de avisos 
do Município, no Diário Oficial da União, no jornal de Diário Oficial do Estado, no jornal 
de Circulação Regional e no site eletrônico da Prefeitura, quando for o caso, com vista 
a possíveis alterações e avisos. 

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o 
e-mail: licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br ou via fac-símile (33) 3246-9106 / 9066, 
até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas. 

3.1 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão 
encaminhadas por e-mail licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, ou disponibilizadas 
no site www.saofelixdeminas.mg.gov.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 o Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual os interessados 
devem consultar o site com frequência.  

5 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão até o 5º 
dia útil e por licitantes até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, 
mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico 
licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, ou protocolizadas na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, dirigidas ao Pregoeiro.  

5.1 - A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu 
documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do 
licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, 
acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e 
comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato 
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 
pelo Pregoeiro, e que, por isso, sejam intempestivas.  

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

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

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO 

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 
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II 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 
habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital, a teor do art. 4º, inciso 
VII da Lei Federal 10520/2002. 

2.1 - Registrada a declaração e constatado pelo Pregoeiro o descumprimento às 
exigências de habilitação e proposta comercial previstas no edital, responderá o 
licitante pelas sanções previstas na legislação 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 Félix de Minas;  

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

3.3 - Impedida de licitar e contratar com o Município de São Félix de Minas; 

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. 

5.1 - A proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na data e horário previstos neste Edital e ser 
apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo em sua 
parte externa o seguinte: 

PROPOSTA 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 27/2022 
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
FÉLIX DE MINAS. 
 
DOCUMENTAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 27/2022 
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
FÉLIX 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.                                                                                                                              
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1.1 – Para o preenchimento da “Proposta Comercial”1, o licitante deverá acessar 
solicitar, via e-mail: licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, 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) – Última 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/Projeto Básico, Anexo I, extraídos de pesquisa de preços de 
mercado, não devendo os preços ofertados ultrapassarem tais valores.  

3 - Proposta Comercial, conforme Modelo do ANEXO III, ou em modelo próprio, desde 
que contenha todas as informações ali previstas, com valor total do objeto, 
identificação da empresa proponente, nº do CNPJ, endereço, números de telefone 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 I;  

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.  

4.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem 
convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos 
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 Município.  

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.  
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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 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 
 
2. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 
 

2.1. cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de 
empresa individual; 
 
2.2. registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
2.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir 
 
3. Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 
 
3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma 
licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado; 
 
3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 
da Dívida Ativa da União e Receita Federal, abrangendo as contribuições sociais); 
 
3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da Unidade de Federação 
da sede da licitante; 
 
3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
 
3.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundido de Garantia por tempo de 
Serviço) demonstrando situação regular; 
3.6.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
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3.7. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
catorze anos, conforme modelo ANEXO II deste edital. 
 
4. Qualificação econômico-financeira e técnica: 
 

4.1.  Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física. 
 
4.2.  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 comprobatório de autorização para a 
centralização. 

4.3. 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 pelo Pregoeiro ou servidor apto para 
praticar tal ato. 

4.4. A ausência de documento, apresentação dos documentos incompletos ou em 
desacordo com o previsto neste Título INABILITARÁ A PROPONENTE. 

4.5.  Os documentos retirados da Internet, que poderão ser apresentados em cópias 
não autenticadas, terão sua autenticidade certificada junto aos sites dos órgãos 
emissores para fins de habilitação. 

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

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

4.8. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal da 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou 
EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
Município, para regularização da documentação.  

4.9. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.  

4.10. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos.  

4.11. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, 
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na ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade Competente para 
revogação.  

4.12. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência 
plena na data fixada para sua apresentação.  

4.13. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
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.  

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

4.15.  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 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. 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.  

8.2. O Pregoeiro poderá promover diligência, conforme o caso, junto ao licitante 
detentor do menor preço, antes do julgamento, para verificação de sua conformidade 
com as especificações exigidas neste Edital.  

8.3.  Será desclassificada a Proposta Comercial que:  

8.1.1 Não se refira à integralidade do objeto;  

8.1.2 Não atenda às exigências estabelecidas neste Edital ou em diligência;  

8.1.3  Apresente preços simbólicos, irrisórios 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 art. 44, § 3º e art. 48, II 
da Lei nº 8.666/93;  

8.1.3.1. Se o Pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará 
prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha 
de custos, contratações em andamento, justificativas e demais documentos 
comprobatórios.  

8.1.3.2. Caso não seja comprovada a exequibilidade da proposta esta será 
desclassificada.  

8.1.3.3.  Erros de soma e/ou multiplicação ou falhas formais apuradas na Proposta 
Comercial poderão ser corrigidos.  

8.1.3.4. 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 o Pregoeiro, após diligência e 
anuência do licitante.  

8.1.3.5. A correção será consignada em ata de julgamento.  

8.1.3.6. Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal.  
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8.1.4 Não se considerará qualquer oferta de vantagem.  

8.1.5 O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes 
falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.  

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

8.1.7 Apurada a melhor proposta, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido 
um melhor preço. 

IX – CREDENCIAMENTO 

9.  Para manifestar-se em seu nome durante todas as fases do procedimento licitatório 
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: 

9.1 Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente), este deverá identificar-se, 
exibindo a Cédula de Identidade, ou documento oficial com foto, juntamente com cópia 
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 Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura. 

9.2 Tratando-se de procurador, este deverá identificar-se, exibindo a Cédula de 
Identidade ou documento oficial com foto, acompanhada do Instrumento Público de 
Procuração ou Instrumento Particular de Procuração (Modelo do ANEXO IV, deste 

Edital) com firma reconhecida, com poderes específicos para tomar qualquer decisão 
relativa a todas as fases do Pregão.  

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

9.4 Deverá ser apresentada a Declaração de Cumprimento de Requisitos de 
Habilitação (Modelo do ANEXO VII, deste Edital).  

9.5 Ao credenciado não será permitido representar mais de uma empresa. 

9.6  Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir 
no procedimento licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos 
e efeitos previstos neste Edital. 

9.7 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 pelo Pregoeiro. 

9.8 É obrigatória, no momento do credenciamento, a apresentação da declaração, 
ANEXO VI deste edital e a Prova de atendimento aos requisitos previstos na Lei 

Complementar n° 123/06 para se enquadrar como:  
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9.8.1 ME ou EPP definida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, por meio de 
Certidão expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição, conforme artigo 
1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio – DNRC; ou 

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

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

X - PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

10.1 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.  

10.2 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 pelo Pregoeiro. 

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

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

10.5  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.  

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

10.7  Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da proposta 
de menor preço em relação ao valor estimado da contratação.  

10.8  Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro poderá solicitar, contraproposta 
diretamente ao licitante que tiver apresentado o lance de menor preço, para que possa 
ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.  

10.9  Os licitantes, a qualquer momento, após finalizada a disputa do item, poderão 
registrar seus questionamentos para o Pregoeiro do item disputado.  

10.10  Quando necessário, o Pregoeiro poderá estabelecer prazo para que o licitante 
demonstre a exequibilidade de seus preços por meio de documentos.  

10.11 Impugnado algum documento pelos demais licitantes, o detentor do menor 
preço deverá produzir prova de sua exatidão, em prazo a ser definido pelo Pregoeiro 
para cumprimento da diligência.  

10.12 O Pregoeiro, quando julgar necessário, poderá determinar a apresentação do 
documento original em 03 (três) dias, com vistas à confirmação da autenticidade. 
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10.13 Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com justificativa 
aceita pelo Pregoeiro, desde que apresentado requerimento no prazo inicialmente 
concedido.  

10.14 Após a análise da proposta e da documentação o Pregoeiro poderá declarar o 
vencedor da disputa.  

10.15 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.  

10.16 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.  

10.17 No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do 
licitante, o Pregoeiro 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.  

10.18 Nessa etapa o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, 
para que sejam obtidas melhores condições para o Município.  

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

XI - RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

11.1 Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de 
recorrer contra decisões do Pregoeiro, 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. 

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

11.3 No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.  

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

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

11.6  Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 
(três) dias úteis, conforme estabelecido no item 1 deste Título;  

11.7 Ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação, em uma via 
original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, número do 
CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 
representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento 
de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.  

11.8  O Pregoeiro não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas 
por outras formas ou outros endereços, e que, por isso, sejam intempestivas ou não 
sejam recebidas.  
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11.9  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  

11.10 O recurso será apreciado pelo Pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão, 
no prazo 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.  

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

11.12  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 Inocêncio, 236, Centro, na Cidade de São Félix de Minas, no 
prazo 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 

12.1 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, ainda, 
sujeitar-se às penalidades cabíveis. 

12.2 O prazo 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. 

12.3 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 seguinte 
hipótese: 

12.4 Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e 
consequente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior. 

12.5  Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no subitem 
12.1 e 12.2 para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo estimado para o 
item e o período remanescente da Ata anterior. 

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

12.7  Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a empresa registrada 
fica obrigada a prestar os serviços, nas quantidades indicadas pela Divisão de Material 
e Patrimônio em cada “Ordem de Fornecimento”. 

12.8  O Município de São Félix de Minas não está obrigado a adquirir uma quantidade 
mínima dos serviços, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do 
momento da aquisição. 

12.9  A existência do preço registrado não obriga o Município de São Félix 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 condições.  
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12.10 A empresa que prestar os serviços não correspondentes às especificações da 
Ata de Registro de Preços deverá arcar com os prejuízos causados à Administração.   

12.11  Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações e 
no artigo 13 do Decreto Municipal nº 14/2008. 

12.12  É 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. 

XIII – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

13.1 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. 

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

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

13.4 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. 

13.5  A contratada deverá realizar os serviços nas duas UBS’s da Sede do Município, 
“Sebastiana Rosa de Souza” e “Planalto”, no local e horário determinado, nas sextas-
feiras, conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde. 

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

13.7 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. 

13.8 A tolerância do Município de São Félix 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. 

13.9 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 

14.1 O fornecedor terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses: 

14.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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14.1.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

14.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado;  

14.1.4 Tiver presentes razões de interesse público. 

14.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Secretário Municipal de Saúde. 

14.3 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 FISCALIZAÇÃO 

15.1 A área competente para fiscalizar é a Secretaria Municipal de Saúde, observados 
os artigos 73 a 76, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações. 

15.2 O Município de São Félix de Minas 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 

16.1 O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado pela Tesouraria do Município de São Félix de Minas, por processo legal, 
após a comprovação do fornecimento, nas condições exigidas e apresentação dos 
documentos fiscais devidos, em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota 
Fiscal. 

16.2 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 

17.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis:  

17.2 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, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município 
de São Félix de Minas para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de 
Registro de Preços. 

17.3 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão 
destes, para mais ou menos, conforme o caso. 

17.4 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, 
esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por 
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meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos nas quais constarão a 
situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata 
de Registro de Preços, bem como documentação correlata (lista de preços de 
fabricantes, notas fiscais de prestação de serviços) que comprovem que o registro dos 
preços tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 

17.5 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de São Félix de 
Minas, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
Registro de Preços, sem prejuízo da Municipalidade. 

17.6 Fica facultado ao Município de São Félix de Minas realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, 
a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor Registrado. 

17.7 A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após 
analise técnica e jurídica do Município de São Félix de Minas, porém contemplará as 
entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do 
Município de São Félix de Minas. 

17.7.1 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. 

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

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

XVIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 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. 

18.2 Se a CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida para o certame, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 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 IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além 
do encaminhamento do caso ao Ministério  Público para aplicação das sanções 
criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo  superveniência 
comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE.  

18.3 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 total 
ou parcialmente os contratos administrativos e/ou as atas de registro de preço 
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celebradas com a Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG, serão aplicadas as 
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a 
ampla defesa.   

I - Advertência escrita - Comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

II - Multa - Deverá observar os seguintes limites máximos:  

a) - 0,3% (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) - 10% (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 impróprio ao uso a que é destinado,  ou  diminuam-lhe 
o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;  

III - 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, 
Inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de  junho de 1993; 

IV - 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir com o Município de São Félix 
de Minas/MG pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido 
o disposto Art. 87, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

§1º - O valor da multa aplicada nos termos do inciso II 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 I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente à prevista no inciso II, assegurado o direito de defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-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 injustificadamente, garantindo o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a sua reabilitação. 
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19.2 É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios 
para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo 
ser informada no ato da compra. 

19.3 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. 

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

19.5 O Município de São Félix de Minas 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. 

19.6 Fica eleito o foro da Comarca de Mantena, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

19.7 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 
 
19.8 Fazem partes integrantes deste edital: 

19.8.1 Anexo I -Termo de Referência/Projeto Básico. 

19.8.2 Anexo II- Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII, 

do art. 7º, da Constituição Federal. 

19.8.3 Anexo III - Modelo Proposta. 

19.8.4 Anexo IV - Modelo de Procuração Particular. 

19.8.5 Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

19.8.6 Anexo VI - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte. 

19.8.7 Anexo VII - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de 

Habilitação. 

19.8.8 Anexo VIII - Minuta do Contrato. 

 

São Félix de Minas-MG, 21 de junho de 2022. 

 

 

Edson Amaro da Cruz 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 

Modalidade Sugerida: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 
Tipo Sugerido: MENOR PREÇO POR ITEM  
 

 
RESUMO DO OBJETO SUGERIDO 

 

 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa visando a prestação 
de serviços de exames de ultrassonografias diversas, para atendimento nas UBS’s do 
município de São Félix de Minas/MG. 

 

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde  

Responsável: 

Secretário Municipal de Saúde: Fabiana Neves Moutinho Dos Santos. 
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TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO 
OBJETIVO 

Tendo em vista o disposto na legislação de regência, que abaixo será transcrita, para 
a realização de licitação na modalidade pregão presencial visando o registro de preço, 
apresentamos a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes 
de propiciar a avaliação do custo pela Administração, para a contratação solicitada, 
diante de orçamento, considerando os preços praticados no mercado, a definição de 
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for 
o caso. 

 Segue a legislação mencionada: 

 Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 - Lei das Licitações: 
 

Art. 14 – Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena 
de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão 
(...) 
II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 

 
 Lei n° 10.520  de 17 de julho de 2002 - Lei que rege o Pregão: 
 

Art. 3° – [...] 
II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição. 

 
Decreto Municipal Nº 16, de 05 de novembro de 2007. 

 
Art. 12. A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 
I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou 
frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida 
no termo de referência; 
 
II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes 
de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento 
detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos 
métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato; 
 

 Decreto Municipal nº. 14, de 18 de agosto de 2008. 
 

Art. 2º. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: 
 
I -  quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

 
II -  quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração 

para o desempenho de suas atribuições; 
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O presente Termo de Referência/Projeto Básico visa esclarecer e direcionar os 
procedimentos essenciais para a Comissão Permanente de Licitação elaborar o ato 
convocatório e a formalização do Processo Administrativo de Licitação. No Termo de 
Referência/Projeto Básico, o solicitante apresenta sugestões básicas sobre os 
procedimentos administrativos mais comuns nas licitações públicas municipais. O 
atendimento aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico 
evitará equívocos nas compras e contratações futuras. 

O Termo de Referência/Projeto Básico dispõe sobre questões relacionadas com as 
formalizações e controles dos procedimentos, assegurando ao requisitante a eficácia 
da sua pretensão. Reproduz as diretrizes e as exigências previstas nas Leis que 
disciplinam o processo formal de licitações públicas, conjugado com a Lei 

Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000. 

As sugestões e solicitações constantes do Termo de Referência/Projeto Básico são 
de responsabilidades do requisitante. Portanto, o não acatamento por parte da CPL 
na elaboração do Ato Convocatório, poderá não atender plenamente o objeto 
pretendido. 

O presente Termo de Referência/Projeto Básico deverá fazer parte do Processo 
Licitatório e estar à disposição dos licitantes interessados, uma vez que o Termo de 
Referência/Projeto Básico define, detalha e justifica a contratação de forma precisa, 
bem como os critérios para aceitação dos bens, a estrutura de custos, os deveres do 
contratado, os procedimentos de fiscalização, prazo de execução do contrato, 
penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa auxiliar a CPL. Desta forma, não poderá 
ser negado ao licitante o acesso a essas informações, deve integrar o Edital ou estar 

à disposição do licitante para consulta.  

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993; 
 
Lei Federal Nº. 10.520/2002 de 17 de julho de 2002; 
 
Lei 123 de 14 de dezembro de 2006; 

Lei Complementar nº 021, de 10 de novembro de 2010, que “Institui o Estatuto 
Municipal da Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos no 
Código Tributário Municipal e dá outras providências”; 

Decreto Municipal nº 14 de 18 de agosto de 2008 (regulamenta o pregão para registro 
de preços); 

Decreto Municipal nº 16, de 05 de novembro de 2007, que aprova o regulamento para 
a modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços 
comuns. 

JUSTIFICATIVA DA NÃO UTILIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
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Descreve o art. 1º, §4º do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que 
regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição 
de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 
engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração 
pública federal: 

Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na 
forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços 
comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da 
dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 
(...) 
 
§ 3º  Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes 
federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a 
utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa 
eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação 
específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de 
forma diversa  as contratações com os recursos do repasse. 

Em se tratando de prestação de serviços que não serão custeadas com recursos da 
União, optou este Município pela aplicação da modalidade de licitação pregão na 
forma presencial. 

SÍNTESE DA SOLICITAÇÃO 
 

A finalidade deste Termo de Referência/Projeto Básico é a especificação do objeto e 
das condições visando a prestação de serviços de exames de ultrassonografias 
diversas, para atendimento nas UBS’s do município. 
OBJETO 
 
O objeto desta solicitação é a abertura de processo de licitação visando o Registro 
de Preços para futura e eventual contratação de empresa visando a prestação 
de serviços de exames de ultrassonografias diversas, para atendimento nas 
UBS’s do município de São Félix de Minas/MG, conforme discriminado na Planilha 
abaixo, nas quantidades mínimas e máximas estimadas. 
 

Item Descrição UNID Quat 
 Valor unit 

Médio 

Valor Total 

Médio 

1 ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL UNID 312 R$ 129,56 R$ 40.421,68 

2 ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN SUPERIOR UNID 300 R$ 121,67 R$ 36.500,00 

3 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICO UNID 192 R$ 116,67 R$ 22.400,00 

4 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA UNID 120 R$ 120,67 R$ 14.480,00 

5 ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS UNID 120 R$ 114,00 R$ 13.680,00 

6 ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL UNID 120 R$ 115,33 R$ 13.840,00 

7 ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA UNID 120 R$ 115,33 R$ 13.840,00 

8 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/ DOPPLER COLORIDO UNID 60 R$ 176,67 R$ 10.600,00 

9 ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICO UNID 80 R$ 270,00 R$ 21.600,00 

10 ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL UNID 60 R$ 156,67 R$ 9.400,00 

11 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA UNID 60 R$ 110,00 R$ 6.600,00 

12 ULTRASSONOGRAFIA EXTREMIDADES UNID 85 R$ 160,00 R$ 13.600,00 

13 ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE UNID 80 R$ 111,67 R$ 8.933,33 

TOTAL  R$ 225.895,01 

 
ESTIMATIVA 
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O valor estimado para a presente contratação é de R$ 225.895,01 (duzentos e vinte 

cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e um centavo). 

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS  

Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns, 
nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, alterações, subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 

alterações e demais normas inerentes à espécie.  

JUSTIFICATIVA 

Primeiramente, compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o 
bom andamento dos procedimentos administrativos e, por esta razão, para que a 
Administração desenvolva de forma eficiente e célere a sua missão de melhor 
prestação de serviço ao cidadão, faz se necessário à contratação de empresa 
fornecedora deste tipo de objeto. 

 Na lição de Hely Lopes Meirelles: 

"Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e 
fundamentos jurídicos do ato (CF. Artigo 50, caput, da Lei 9.784/1999)". "o agente da 
Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, 
sem o quê o ato será inválido ou, menos invalidável, por ausência de motivação". 

Na Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 196, aponta para a saúde como "dever 
do Estado", estendendo a noção de dever como ações e serviços para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde da população, o que, indefectivelmente, perpassa 

por canais de prestação de serviços para efetivação desta máxima. 

A presente solicitação de contratação decorre da necessidade de aquisição de 
exames de ultrassonografias visando a melhoria da qualidade da saúde pública para 
os munícipes de forma eficiente e transparente na gestão das receitas e do gasto 
público municipal, de forma que as características propiciem tanto a formulação das 
propostas de preço pelas empresas como também o julgamento objetivo da melhor 

proposta e a conferência na prestação dos serviços do objeto. 

Considerando que os serviços em tela são de suma importância para tratar e prevenir 
doenças de todos os gêneros e, em razão de sua essencialidade, o Município não 
poderá ficar sem a referida prestação, sob pena de risco à saúde e vida daqueles que 
necessitarem. 

Dessa forma, solicitamos abertura de processo licitatório, através de registro de 
preços, do tipo "menor preço por item", para as aquisições pleiteadas, a fim de obter 
a melhor proposta, uma vez que não podemos precisar a quantidade exata dos 

exames a serem adquiridos. 

Ressaltamos que é direito constitucional do cidadão e dever moral do Estado a 
propiciação de melhor qualidade de vida, sendo prioridade o direito à saúde e ao 
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adequado tratamento a que ser submetido, sem óbices que possam comprometer e 

colocar em risco a vida do cidadão. 

Vale ressaltar que a aquisição destes serviços faz-se recompor para sanar e melhorar, 
ainda mais, a qualidade dos serviços ofertados ao cidadão, humanizando assim o 
Setor Saúde deste município de São Félix de Minas/MG. 

Dessa forma, torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos serviços 

constantes neste Termo de Referência/Projeto Básico. 

Abaixo estão relacionadas algumas características dos exames propostos neste 
Termo de Referência/Projeto Básico: 
 
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL: O ultrassom abdominal total, também conhecido 
por ultrassonografia (USG) abdominal total é um exame indicado para a avaliação morfológica de 
órgãos abdominais, como fígado, pâncreas, vesícula biliar, vias biliares, baço, rins, retroperitônio e 
bexiga, e também a avaliação dos órgãos localizados na região pélvica. 

 
ULTRASSONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR: Possibilita detectar lesões pequenas no parênquima 
hepático e dilatações nas vias biliares. Mostra com precisão a vesícula biliar e as condições da parede, 
bem como a dilatação do colédoco e presença ou não de cálculos. No pâncreas possibilita detecções 
de processos inflamatórios agudos e crônicos, cistos e pseudocistos, tumores, anomalias congênitas e 
traumatismos. Identifica tumores abdominas de conteúdo líquido ou sólido, bem como a presença de 
metástases hepáticas ou esplênicas e o aneurisma de aorta, e estudar a veia cava inferior em toda sua 
extensão njesta cavidade. No retroperitônio identifica lesões sólidas ou coleções líquidas. No sistema 
urinário permite identificar os diferentes tipos de tumores, hidronefrose e doenças policísticas. 
 
ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICO: Procedimento não invasivo, realizado por via abdominal, região 
supra púbica. Utilizado para observar os órgãos no interior da pélvis (útero, ovários e trompas, além 
das artérias e veias da região), confirmando anormalidade nos órgãos pélvicos ou identificando a 
presença de alterações. 
 
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA: O ultrassom obstétrico é um exame de acompanhamento do 
desenvolvimento do bebê durante a gestação. Ele serve para identificar a idade gestacional, avaliar 
crescimento e vitalidade do bebê, além de detectar gestações múltiplas e auxiliar no diagnóstico de 
eventuais malformações fetais. 
 
ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINÁRIAS: Permite a avaliação dos rins, ureteres e bexiga. No 
homem, permite avaliação do volume da próstata. Principais condições e alterações que o exame pode 
identificar: infecção urinária; alteração na parede da bexiga; alterações no tamanho ou estrutura renal; 
identificação de pedras, cistos ou obstruções nos rins; insuficiência renal; doença policíscita renal 
(excesso de cistos); órgãos reduzidos.  
 
ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL; O ultrassom transvaginal, também chamado de 
endovaginal, é um exame diagnóstico muito utilizado por ginecologistas e obstetras. O exame consiste 
na inserção de um aparelho chamado transdutor na vagina, que vai gerar imagens dos órgãos internos 
daquela região: útero, trompas e ovários. 
 
ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA: Principal método adjunto da mamografia e do exame físico na 
detecção e no diagnóstico das doenças mamárias. Inclui avaliação das glândulas mamárias (avaliação 
da sua ecotextura, pesquisa e caracterização de nódulos ou outras lesões focais). Principais indicações 
para mamografia das mamas: diferenciar e caracterizar nódulos sólidos e costos identificados pela 
mamografia o pelo exame físico; orientar procedimentos intervencionistas na mama; avaliar pacientes 
jovens, gestantes ou lactantes com alterações clínicas na mama; pesquisar abcessos nas 3 mastites; 
estadiar, locorregionalmente, o câncer de mama; caracterizar assimetrias focais que podem 
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corresponder a nódulos; avaliar a resposta à quimioterapia neoadjuvante; suplementar a mamografia 
no rastreamento do câncer de mama em mulheres com mamas radiologicamente densas. 
 
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO: As imagens são 
captadas com movimento do aparelho. Além das imagens, a Ultrassonografia Obstétrica com Doppler 
Colorido consegue fornecer ao médico imagens do fluxo sanguíneo entre bebê e placenta, além de 
verificar os batimentos cardíacos do bebê e a quantidade de oxigênio. 
 
ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICO; É um exame de ultrassom capaz de avaliar aspectos físicos 
do bebê. Permite identificar possíveis malformações e também descobrir o sexo do bebê. Além disso, 
o ultrassom morfológico analisa o tamanho do bebê, verifica os batimentos cardíacos e confirma a idade 
gestacional. 
 
ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL ; A translucência nucal é o exame 
genético feito durante a ultrassonografia. Nele, é analisado o acúmulo de líquido sob a 
pele atrás do pescoço fetal, sendo possível identif icar possíveis complicações,  
como Síndrome de Down, Síndrome de Patau, Síndrome de Edwards,  entre outras.   
 
ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA; (Via Abdominal ou Supra Púbica) é um diagnóstico por 
imagem, não invasivo e indolor, que analisa a bexiga, próstata e as vesículas seminais. As imagens 
são obtidas em tempo real, por meio de ondas ultrassônicas de alta frequência. 
 
ULTRASSONOGRÁFICO EXTREMIDADES; as imagens são capturadas em tempo real, elas podem 
mostrar a estrutura e o movimento interno do corpo. O resultado da ultrassonografia de articulação 
fornece imagens de músculos, tendões, ligamentos, articulações, nervos e tecidos moles por todo o 
corpo. 
 
ULTRASSONOGRAFIA TIREÓIDE: Utilizado para avaliação, seguimento, diagnóstico e 
caracterização das alterações e/ou lesões que possam ocorrer nesta região, sendo tireóide, glãndulas 
salivares e cadeias linfonodais cervicais. Normalmente realizada quando há um crescimento anormal 
da glândula. Indicado a pacientes que tenham histórico de variação ou doença hormonal como 
hipotieoidismo e hipertireoidismo, histórico de câncer familiar ou presença de nódulos palpáveis e 
visíveis, detectados no exame clínico. 

MOTIVAÇÃO 

Vários motivos que impulsionam para a necessidade da contratação de empresa para 
prestação de serviços de exames de ultrassonografia, podemos dentre outros elencar 
as seguintes necessidades: 

 Disponibilizar aos usuários do Sistema de saúde do Município de São Félix de 

Minas exames que melhorem a qualidade dos serviços ofertados ao cidadão, 

humanizando assim o Setor da Saúde. 

 Propiciar uma melhor condição de vida aos usuários; 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

A aquisição deverá ocorrer através de regular processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo "menor preço por item ", com busca da proposta mais 

vantajosa para o município, valendo ressaltar, entretanto, que a vantajosidade 
propalada, alia preço e qualidade dos serviços. Considerando, para tanto, as 
disposições da Lei 10.520/2002, principalmente as previstas no Artigo 4º, Incisos VIII, 
IX e X. 

http://www.saofelix.mg.gov.br/
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CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO - JULGAMENTO 

A proposta de preço deverá ser apresentada respeitando a Planilha apresentada. 

O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM.  

Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes deste 
Termo de Referência/Projeto Básico e seus Anexos, devendo estar previstos todos os 
custos com tributos, taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes 
ou necessárias à efetivação da execução do contrato. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Caso o preço do item registrado esteja maior que o praticado no mercado, a unidade 
requisitante poderá deixar de contratá-lo por meio do Registro de Preços2, desde que 

deixe comprovado no processo de aquisição que o preço do item registrado está maior 
que o praticado no mercado e informe o fato ao Administrador do Registro de Preços. 

Previamente ao acionamento da ata de registro de preço, e periodicamente durante 
sua vigência, a administração deve efetuar ampla pesquisa de mercado, considerando 
os quantitativos, a fim de verificar a aceitabilidade do preço do exame a ser realizaodo, 

em observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei n.º 8.666/93.3 

Para a verificação do preço praticado no mercado, para efetivar a aquisição, o órgão 
responsável pela emissão da nota de fornecimento deverá realizar pesquisas de 
preços e juntar ao procedimento de forma suficiente a fim de cumprir o objetivo de 
trazer aos autos os melhores parâmetros de preços adotados para a compra dos 
produtos pelo Município. 

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A contratada deverá realizar os serviços nas duas UBS’s da Sede do Município, 
“Sebastiana Rosa de Souza” e “Planalto”, no local e horário determinado, nas sextas-
feiras, conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Caso não tenham sido atendidas as condições técnicas de fornecimento dos objetos, 
bem como se houver divergência entre os objetos indicados na proposta e os 
entregues, serão lavrados termo de recusa onde serão apontadas as falhas 
constatadas. 

                                                        
2 §4º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.  
In: Regulação do Mercado de Medicamentos - Compras Públicas de Medicamentos  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Anvisa 
Compras públicas de medicamentos 3.indd 1 
3 Acórdão n.º 65/2010-Plenário, TC-000.295/2009-9, rel. Min. Aroldo Cedraz, 27.01.2010. 

http://www.saofelix.mg.gov.br/
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O quantitativo a ser adquirido está dentro da estimativa de consumo e utilização, 

conforme preconizado no Artigo 15º § 7º, II da Lei Federal Nº. 8.666/1993. 

Observar rigorosamente as características especificadas. 

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  

O pagamento será efetuado após a prestação dos serviços, mediante a apresentação 

da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

O Município poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços 

ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93. 

A Contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazo fixados pelo Município, 
assim como a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação 

aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto.  

O Contrato ou o termo de compromisso (ata de registro de preços), bem como os 
direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou 
transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da 
CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do MUNICÍPIO, por escrito, sob 
pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 

Os resultados dos exames serão encaminhados à Secretaria de Saúde, no prazo 
máximo de 24 horas, após a realização do exame, ou de acordo com a urgência 
definida pelo solicitante, sendo emitidos as imagens e laudos, por escrito, necessários 
para avaliação do médico solicitante que terá total liberdade para contatar o 
responsável pela realização do exame para possíveis questionamentos.  

Estabelece-se que, em casos emergenciais, o Médico responsável poderá solicitar a 
entrega imediata dos resultados, considerando apenas o tempo de execução dos 
exames.  

A empresa contratada deverá encaminhar a Secretária Municipal de Saúde os 
formulários de encaminhamento devidamente preenchidos para digitação do BPA 
(Boletim de Produção Ambulatorial) do qual será emitido relatório de pagamento dos 
exames realizados. 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As rubricas orçamentárias serão informadas por ocasião da emissão da Autorização 
de Fornecimento. 

A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na 
mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao 
processo administrativo de licitação. 

http://www.saofelix.mg.gov.br/


 

 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 
www.saofelix.mg.gov.br 

 
 

O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho que 

deverá conter a autorização do ordenador de despesa. 

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 

assinatura da Ata, podendo o contrato de fornecimento ser celebrado a qualquer 
tempo pela Administração, observada a vigência da Ata. 

Toda vez que for constatado, através de pesquisa de preços realizada pela 
Administração, que os valores registrados na Ata de Registro de Preços estão 
divergentes daqueles praticados pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

I. Convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

II. Frustrada a negociação o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

III. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

IV. Promover ajustes dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos casos previstos do Artigo 65, inciso 
II, alínea "d" da Lei Federal Nº. 8.666/1993, mediante comprovação oficial, 
fundamentada e aceita pela Administração. 

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, 
o órgão gerenciador poderá: 

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

II. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, não 
havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador poderá revogar a Ata de Registro 

de Preços. 

PRAZO DE ASSINATURAS ATA / CONTRATO 

O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 03 (três) dias úteis após 

o devido recebimento da convocação da empresa pela Administração. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A entrega será atestada pelo Fiscal do Contrato, após apresentação de Nota Fiscal, e 
certidões de regularidade fiscal dentro do prazo de vigência e atualizadas perante a 
RECEITA FEDERAL, FGTS, CNDT e CND Municipal, após necessária liquidação da 
Secretária, conforme dispõe o Artigo 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei Federal Nº. 

8.666/1993. 

http://www.saofelix.mg.gov.br/
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O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias. Para que o pagamento ocorra na 
forma proposta, a NOTA FISCAL deverá estar acompanhada dos comprovantes de 
regularidade fiscal exigidos no Edital, devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, 

nos termos do art. 67 da Lei de Licitações. 

A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do processo licitatório e da modalidade, a fim de se acelerar o trâmite e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

O CONTRATANTE descontará da CONTRATADA, as importâncias devidas as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, sempre que forem exigidas por Lei e de 
acordo com as respectivas tabelas em vigência. 

O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em agência da 

rede bancária indicada pela CONTRATADA. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

As obrigações às quais a contratante está vinculada é a de pagar o preço pelo qual o 
objeto foi contratado, fiscalizar e gerenciar a ata de registro de preços, sendo de 
competência da Secretaria Municipal de Saúde única e exclusivamente esta função. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Realizar a prestação de serviços na forma preceituada na ata de registro de preços, 
nos locais determinados e de acordo com as especificações e prazos estabelecidos 

neste Termo. 

Assegurar a qualidade dos serviços ofertados; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução da ata; 

presentar, a tempo e modo, assim que solicitado pela CONTRATANTE, todo e 

qualquer documento atinente à execução da ata; 

Emitir Notas Fiscais/Faturas dos serviços efetuados, onde deverá constar o nome do 
banco, agência e conta corrente e apresentá-lo à unidade solicitante, sendo que o 
atraso na entrega dos documentos de cobrança implicará na prorrogação do 
vencimento tantos quantos forem os dias de atraso de envio; 

Sujeitar-se à fiscalização da Contratante, através de funcionário por ele credenciado; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo fornecer novas certidões fiscais, sempre que as existentes no processo se 
tornarem inválidas; 

http://www.saofelix.mg.gov.br/
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Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, 
contratados ou prepostos, envolvidos na execução dos serviços; 

Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas 
estatuídas pela legislação fiscal, comercial, trabalhista, social, previdenciária civil, 
tanto no que se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos, 
responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da 
eventual inobservância das normas em referência, a contratada obriga-se a ressarci-
lo do respectivo desembolso, na forma do exposto no Código de Processo Civil. 

Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei 8.666/93. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e 

da contratação é a prevista no Edital do certame e na Lei 8.888/93. 

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA 
ATA/CONTRATO 

A fiscalização da execução da ata de registro de preços será exercida pela Secretaria 
Municipal de Saúde a quem competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em 
conformidade com o previsto no edital e na proposta da CONTRATADA.  

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 
contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-
o por escrito, bem como das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a 
falha ou defeito apontado. 

A fiscalização de execução da ata/contrato será exercida por um representante da 
Secretaria Municipal de Saúde especialmente designado (Artigo 67º da Lei Federal 
Nº. 8.666/1993). 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o Artigo 70 da Lei Federal Nº. 8.666/1993. 

Todo e qualquer dano decorrente da inexecução parcial ou total do contrato, ainda 
que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Será direito da Secretaria Municipal de Saúde recusar a execução do objeto quando 

entender que sua execução estiver irregular, através do Fiscal do Contrato. 

http://www.saofelix.mg.gov.br/
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Previamente ao acionamento da ata de registro de preço, e periodicamente durante sua 
vigência, a administração dede efetuar ampla pesquisa de mercado, considerando os 
quantitativos, a fim de verificar a aceitabilidade do preço do produto a ser adquirido, 
em observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei n.º 8.666/93. 

 
A fiscalização deverá verificar a presença da verificação do preço praticado no 
mercado, para efetivar a aquisição. A verificação consistirá na observância da presença 
das pesquisas de preços junto ao procedimento. 

O recebimento e a aceitação do objeto de licitação obedecerão ao disposto no Artigo 
73, inciso II e seus parágrafos, da Lei Federal Nº. 8.666/1993. 

CONDIÇÕES GERAIS 

Os serviços a serem prestados deverão ser de primeira qualidade, permitindo-se 
substituições em caso de comprovado desatendimento das condições acima 
delineadas, e adaptações conforme exigência da Municipalidade, mediante prévio 

acordo entre as partes. 

São Félix de Minas- MG, 20 de junho de 2022. 

 

 

_____________________________________ 
FABIANA NEVES MOUTINHO DOS SANTOS                                                       

Secretária Municipal de Saúde                                                                               
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ANEXO II 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 27/2022 

 

DECLARAÇÃO  

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

........................................., CNPJ nº...................., por intermédio de seu representante 

legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 

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 EMPRESA 
ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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ANEXO III  

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 

 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa visando a 

prestação de serviços de diversos exames de ultrassonografias, para atendimento nas UBS’s 
do município, conforme especificado abaixo: 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
 

Razão Social: _____________CNPJ:___________Endereço:_________Bairro:__________                 
Cidade: __________________CEP: ______________Telefone: ________________  
Banco: _____________ Nº Conta: _____________Nº Agência: ___________  
 
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

Representante Legal: __________________CPF: _____________RG: ______________ 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL 312 EXAME   

02 ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN SUPERIOR 300 EXAME   

03 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICO 192 EXAME   

04 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 120 EXAME   

05 ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS 120 EXAME   

06 ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL 120 EXAME   

07 ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA 120 EXAME   

08 
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/ DOPPLER 
COLORIDO 

60 
EXAME   

09 ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICO 80 EXAME   

10 ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL 60 EXAME   

11 ULTRASSONOGRAFIA MUSCULO ESQUELETICO 60 EXAME   

12 ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE 85 EXAME   

13 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA 80 EXAME   

Observações Importantes: 
 

 Participação Exclusiva para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas 
conforme inc I, art. 48 da lei complementar 123/06; 
  
Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que: 
 

 Submete-se a todas as condições do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços 
Nº: 27/2022 e seus respectivos anexos; 

 Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 

 A entrega dos produtos deverá acontecer na sede do município contratante. 

 A validade da proposta é de 60 dias. 

 _______________, _____ de _____________ de 2022. 
 

___________________________ 
Carimbo CNPJ/MF- 

Assinatura e identificação do Representante Legal 

http://www.saofelix.mg.gov.br/
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

Por este Instrumento Particular de Procuração, a empresa....................... 

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

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

seus(s)............................... {qualificação(ões) do(s) outorgante(s)} Sr(a)......................, 

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

nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o (a) Sr(a)........................., 

portador(a) da Cédula de Identidade RG n°............................. e CPF n°....................a 

quem confere(imos) amplos poderes para representar a ........................ (Razão Social 

da Empresa) perante.......................... (indicação do Órgão licitante), no que se referir 

ao PREGÃO Nº 27/2022, 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 pelo Pregoeiro, 

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

Local e Data. 

 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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ANEXO V 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2022. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 30/2022. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 27/2022 
 
PREÂMBULO 

 
Aos __ dias do mês de ________ de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de São 
Félix de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, 
conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial Nº: 27/2022 do respectivo 
resultado homologado, publicado em __/__/2022, que vai assinada pelo Prefeito do 
Município de São Félix de Minas e pelo representante legal do licitante classificado 
para registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas 
regras e condições constantes do Processo Licitatório em epígrafe e nesta Ata de 
Registro de Preços. 
 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o 
nº.01.613.121/0001-71, com sede na Rua Frei Inocêncio, 236, centro, nesta cidade, 
CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre 
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF n° _________, CI _______ 

, residente e domiciliado na Rua Orquídea, nº 17, Planalto, neste Município, adiante 
denominado simplesmente MUNICÍPIO e ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO 
DE PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária no item abaixo doravante 
denominada simplesmente COMPROMISSÁRIA, com base no Processo de Licitação 
Nº: 30/2022, Pregão para Registro de Preços Nº: 27/2022, e de conformidade com Lei 
Federal nº. 10.520/02; Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Complementar nº. 123/2006, 
observadas as cláusulas e condições seguintes. 
 
1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste 

Município, observada a ordem de classificação, o preço do fornecedor registrado a 
seguir, objetivando o compromisso, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual 
contratação de empresa visando a prestação de serviços de diversos exames de 
ultrassonografias, para atendimento nas UBS’s do município, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 
 
1.1. Fornecedor 
 
Empresa ____, CNPJ nº. _____, com sede à Rua ________, CEP: _______, telefone: 
(__) _____, fax: (__) _____, representada por Sr(a). _____, _______ (nacionalidade 

e estado civil), residente e domiciliado(a) em ____, RG n. _____ SSP/__, CPF n. ____. 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto desta Ata o registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa visando a prestação de serviços de diversos exames 
de ultrassonografias, conforme descrições, especificações técnicas e demais 
condições constantes do ANEXO I do edital de licitação que originou o registro, parte 
integrante e inseparável deste instrumento.  
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Cláusula Segunda – DOS PREÇOS 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 Município de São Félix de Minas a adquirir os 
serviços nele registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, 
podendo realizar licitação específica para prestação de serviço um ou mais itens, 
obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário deste registro terá preferência. 

Cláusula Terceira – 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 
ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 - O órgão participante deste Registro de Preços é o Município de São Félix de 
Minas. 

4.2 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios 
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 órgãos 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 ÓRGÃO 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 órgão ou entidade que 
aderir a esta Ata, a 100% (cem por cento) dos quantitativos originalmente aqui 
registrados. 
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Cláusula Quinta – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1 – O Município de São Félix de Minas 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 - Após o 30º (trigésimo) 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. 

5.5 - Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às 
condições especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão (Presencial) nº. 
27/2022 e no Anexo I do referido Edital. 

Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

6.1 -  A contratada deverá realizar os serviços nas duas UBS’s da Sede do Município, 
“Sebastiana Rosa de Souza” e “Planalto”, no local e horário determinado, nas sextas-
feiras, conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS BENS 

7.1 - Os bens, objeto desta Ata, serão recebidos pelo Município de São Félix de Minas 
conforme forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. 

7.2 – O Município de São Félix de Minas acompanhará a qualidade dos serviços 
prestados e as especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo 
notificar a autoridade competente do Órgão 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-fé do fornecedor ou condições 
inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de 
validade que comprometam a integridade do objeto licitado. 

Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO 

8.1 - Os pagamentos serão efetuados através da Tesouraria do Município de São Félix 
de Minas, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito 
do fornecedor, no prazo de 30 dias após o recebimento das notas fiscais pelo setor 
financeiro do Município de São Félix de Minas, devidamente atestadas pela comissão 
de recebimento ou acompanhadas do Termo de Recebimento Definitivo. 
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8.2 - O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de 
recebimento. 

Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1 - Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR:  

9.1.1 - Gerenciar a presente Ata, devendo, para tal, nomear um gestor para 
acompanhamento 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 alterações nos preços registrados; 

9.1.4 - Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante na licitação, bem como o 
cumprimento das obrigações assumidas; 

9.1.5 - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no 
fornecimento.  

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 - COMPETE 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 Município de São Félix de Minas, devidamente 
assinada pela autoridade responsável, em conformidade com o Edital e demais 
informações constantes do Pregão (Presencial) n°. 27/2022; 

9.2.2 – Prestar o serviço de acordo com as especificações exigidas no Edital e em 
consonância com a proposta respectiva, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata; 

9.2.3 - A prestação dos serviços será feita nos locais indicado pelo Município de São 
Félix de Minas, 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 Minas, os serviços devolvidos em razão de divergências entre as 
especificações contidas nesta Ata, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis; 

9.2.6 - Cumprir durante toda a execução da Ata de Registro de Preços as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como apresentar, a cada fatura, comprovação de regularidade perante 
a Seguridade Social (FGTS e INSS);  
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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 documentos 
que comprovem as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
contratação, bem como os que comprovem o cumprimento das obrigações 
assumidas;  

9.2.8 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da sua execução;  

9.2.9 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo Município de São Félix de Minas, referentes à forma da prestação 
de serviços e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;  

9.2.10 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR, cujas exigências se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução do fornecimento e da garantia; 

9.2.11 - Comunicar imediatamente ao ÓRGÃO 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 Félix de 
Minas ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na 
execução das obrigações assumidas na presente Ata.  

Cláusula Décima - DA ADESÂO DO CARONA: 

10.1 - Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública não-participante do 
certame licitatório poderá utilizar a Ata, durante sua vigência, desde que: 

10.1.1 - comprove nos autos a vantagem da adesão; 

10.1.2 - consulte previamente o órgão 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, por órgão 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. 
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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 Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão carona. 

10.7 – A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse 
produzir, não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento da 
licitação. 

Cláusula Décima Primeira – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 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 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:  

11.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações 
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 justificativa;  

11.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses 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 art. 78 e seus incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993; 

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

11.1.2 - Pelo FORNECEDOR: 

11.1.2.1 - Mediante 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 penalidades previstas 
no instrumento convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento ao Município de 
São Félix 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. 
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11.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 

Cláusula Décima Segunda – DO CONTROLE DO REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 – O controle do SRP será realizado: 

12.1.1 - pelos órgãos 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 do SRP, e, quando for o caso, aos 
titulares dos órgãos 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 órgão gerenciador e aos respectivos órgãos carona demonstrar a 
legalidade e regularidade dos atos que praticarem, na forma do art. 113 da lei Federal 
nº 8.666, de 1993. 

12.3 – as denúncias, petições e impugnações anônimas, ou não identificadas ou 
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 Décima Terceira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS  

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará 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 0,3% (três décimos 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 20% (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 vícios ou defeitos 
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-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. 
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13.1.4 - 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 própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir o Município de São 
Félix de Minas 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 infração, facultada ampla 
defesa ao detentor do preço registrado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis. 

13.4 - As multas e outras sanções administrativas só poderão ser relevadas 
motivadamente por conveniência administrativa, mediante ato devidamente 
justificado, expedido pela autoridade competente do contratante. 

13.4.1 - A critério do Município de São Félix de Minas, poderão ser suspensas as 
penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do material for 
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, XI, 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 Décima Quarta - DISPOSIÇÕES FINAIS  

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

14.3 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão (Presencial) n°. 27/2022 e seus anexos, 
bem como a proposta do Compromissário apresentada para a referida licitação. 
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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 na presença 
das testemunhas abaixo assinadas.  

São Félix de Minas, _____ de _______________ de 2022. 

ÓRGÃO GERENCIADOR                                          COMPROMISSÁRIO 
TESTEMUNHAS: 
1ª ________________________________ CPF: __________________________ 
 
2ª ________________________________ CPF: __________________________ 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 

 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

(nome/razão social) _________________________________, inscrita no CNPJ 

n°_________________, por intermédio de seu representante legal o 

Sr(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

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 §4 do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06 e suas alterações. 

 

Local e Data. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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ANEXO VII 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa .................................................................., CNPJ nº 

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

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

cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 e para fins 

do Pregão Presencial nº 27/2022, DECLARA expressamente que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

 

Local e Data  

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
(NOME E NÚMERO DA IDENTIDADE) 

 
UTILIZAR CARIMBO PADRONIZADO DA EMPRESA 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da 

sessão, antes da sessão de lances, separadamente dos envelopes (Proposta de 
Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO VIII 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 

 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

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

 
O Município de São Félix de Minas, com sede na Rua Frei Inocêncio, 236, Centro, na 
Cidade de São Félix de Minas/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.121/0001-71, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Marcos Alexandre Gonçalves Sordine, 
inscrito no CPF nº ................, portador(a) da Carteira de Identidade nº ........................., 
doravante denominado contratante, e o(a) .......................... inscrito(a) no CNPJ/MF 
sob o nº ................., sediado(a) na ..................., em .................. doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ............, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº ............., expedida pela (o) ............, e CPF nº ........................., tendo 
em vista o que consta no Processo Licitatório nº 30/2022, na modalidade Pregão 
(Presencial) nº 27/2022 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 de 2002 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 diversos exames de ultrassonografias, 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 DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR 

1     

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

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 TERCEIRA – 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. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, 
abaixo especificada: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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. É 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 RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo 
de Referência/Projeto Básicoe na Ata de Registro de Preços. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pelo contratante, na forma estabelecida no Termo de Referência/Projeto 
Básico. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES 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 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital, 
Termo de Referência/Projeto Básico e Ata de Registro de Preços. 

11. 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. É admissível a fusão, cisão ou incorporação 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 
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condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do contratante em caso de rescisão 
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) Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado 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. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA 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, de 2002 e demais normas federais 
de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA 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. 

15. 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 
pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 2022. 

  _________________________                     _________________________ 

Responsável legal do contratante           Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1ª  CPF:  

2ª  CPF:  
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS No: 27/2022 

 
 
 

EMPRESA: __________________________________ 
 
ENDEREÇO COMPLETO: _____________________________________. 
 
CNPJ/MF DA EMPRESA: __________________________ 
 
TELEFONE: (__) ___________________  FAX:_________________________ 
 
E-MAIL: _____________________________                 
 
Recebi do Município de São Félix de Minas, cópia do Edital do Pregão para Registro 

de Preços Nº: 27/2022, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de 

Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro às 09h00 do dia 04/07/2022, na sala da 

Comissão Permanente de Licitações, situado à Rua Frei Inocêncio, nº 236 – centro – 

São Félix de Minas - MG. 

 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG,  ___ de _______ de 2022. 
 
 
 
 

______________________________________ 
NOME DA EMPRESA 

 
 
 

CNPJ: ________________ 
 
 
Nome Legível: _______________________________________ 
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