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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO:  Nº. 31/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS: Nº. 21/2020 

 

 

Objeto: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para eventual 
contratação de empresa para aquisição de material médico hospitalar e laboratorial 
com parâmetro na tabela SIMPRO. 

 

 

 

 

 

Forma de Licitação: Pregão Presencial. 

Tipo de Licitação: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DE 
TABELA  

 

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 07 de dezembro de 2020 às 09h00. 

Data e Hora para Término do Credenciamento: 07 de dezembro de 2020 às 09h00. 

 

Telefone para Contato: (33) 3246-9066 (Sr. Antonielly Zampieri Perini Dias – 
Presidente da CPL) - (Presidente da CPL)  

Local: Rua Frei Inocêncio n° 236. Centro - Prefeitura de São Félix de Minas – MG. 
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EDITAL  

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO: Nº. 31/2020 

PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 21/2020 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial 

PROCEDIMENTO: Registro de preços.  

TIPO DE LICITAÇÃO: Maior percentual de desconto sobre os preços de tabela. 

Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 10.520/02, conjugada com o disposto 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, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela 

Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações, Lei Municipal N° 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”. 

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 07 de dezembro de 2020 às 09h00. 

Data e Hora para Término do Credenciamento: 07 de dezembro de 2020 às 09h00. 

Telefone para Contato: (33) 3246-9066 - Sr. Antonielly Zampieri Perini Dias 
(Presidente da CPL).  

Local: Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, Rua Frei Inocêncio, nº 236 - Centro 
- São Félix de Minas. 

PREÂMBULO 

O Município de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 01.613.121/0001-71, por intermédio do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no dia 04 de dezembro de 2020, às 09h00, na sede da Prefeitura 
Municipal de São Félix de Minas, sito na Rua Frei Inocêncio, nº 236 - Centro, nesta 
cidade, estará procedendo o PROTOCOLO para recebimento das propostas para o 
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DE TABELA, tendo por 
finalidade o especificado no objeto informado no item 2 deste edital, cuja direção e 
julgamento serão realizados pela Pregoeira e equipe de apoio, e em conformidade com 
os preceitos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e as seguintes condições.  

O Edital poderá ser retirado gratuitamente em arquivo digital (o licitante deverá fornecer 
mídia eletrônica – pen drive, cd-rom, etc.) ou cópias mediante o pagamento do custo 
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das mesmas, das 08h00 às 11h00 e das 12h30min até às 16h00, de segunda a sexta-
feira, na Sede da Prefeitura Municipal situada na Rua Frei Inocêncio, nº 236 - Centro - 
São Félix de Minas/MG, Telefone: (33) 3246-9066. Os envelopes contendo a proposta 
e os documentos de habilitação deverão ser entregues no protocolo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal ou diretamente à CPL, no endereço supracitado, na forma prevista 
neste Edital até a data e horário estipulados. Entrega dos envelopes: data: 
07/12/2020 – até às 09h00, com abertura dos envelopes no mesmo horário.  

1 – AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO  

1.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo 
Administrativo de Licitação n°. 31/2020, Pregão Presencial nº. 21/2020, e destina-
se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.  

1.2. Todo o procedimento licitatório terá seus avisos divulgados no Quadro de Avisos 
da Prefeitura (órgão oficial), onde permanecerão disponíveis, juntamente com os 
demais documentos relativos às fases da licitação, bem como disponibilizados para 
consulta, integralmente, o instrumento convocatório e seus elementos para leitura e 
retirada. 

1.3. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido 
cuidadosamente examinados pelas licitantes, não se isentando do fiel cumprimento de 
seu conteúdo, após a apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência 
oriunda de alegação de desconhecimento, discordância de seus termos ou 
interpretação equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o prévio 
esclarecimento, conforme disposto neste Edital.  

1.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
abertura do certame na data marcada, inclusive Decreto de Ponto Facultativo, a sessão 
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, sem a 
necessidade de qualquer aviso complementar, no mesmo horário e local estabelecido 
no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação em contrário.  

1.5. Os anexos deste edital compõem os elementos necessários e indispensáveis à 
formalização das propostas pelas licitantes interessadas.  

1.6. A presente licitação será conduzida pela Pregoeira e equipe de apoio, assessorada 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, o recebimento das propostas e 
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a 
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor caberá à Pregoeira, sendo 
regida pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, pela 
Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações e demais normas pertinentes em vigor, 
consoantes às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos e, 
mediante as seguintes especificações: 
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2 – OBJETO E EXECUÇÃO  

2.1. Do objeto  

Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para eventual 
contratação de empresa para aquisição de material médico hospitalar e 
laboratorial com parâmetro na TABELA SIMPRO, nos termos deste edital e de 
seus anexos.  

2.2. Forma de execução  

2.2.1. A futura CONTRATADA deverá estar ciente de todos os conjuntos de atividades 
e tarefas quanto ao fornecimento dos produtos, em consonância com o descrito neste 
edital e seus anexos, constituindo as exigências mínimas a serem atendidas pela 
Contratada.  

2.2.2. Os aspectos gerais para a execução da obrigação, considerando a necessidade 
de cumprimento das obrigações constantes na ata de registro de preços ou contrato, 
deverão ser acompanhados e executados em concordância com o descrito neste edital 
e seus anexos.  

2.3. Do prazo  

2.3.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura. 

2.4. Do recebimento do objeto 

2.4.1. O objeto da presente licitação somente será recebido após a verificação da 
qualidade e atendimento às especificações constantes neste edital e seus anexos, 
procedida a certificação da equipe designada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 2.4.1.1. O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança, 
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.  

3 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

3.1. 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 e-mail 
licitasfm2017@gmail.com, ou protocolizadas na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na sede desta Prefeitura (endereço constante do preâmbulo) no horário das 
08h00 às 11h00 e das 12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira, dirigidas à 
Pregoeira, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
auxiliado pelo setor técnico competente.  



   

 

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

www.saofelix.mg.gov.br 

 

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

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

3.4. A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada 
no órgão oficial deste Município para conhecimento de todos os interessados.  

4 – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO  

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste 
Edital e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das 
propostas, deverão ser enviados por cidadão, até o 5º dia útil, e por licitantes, até o 2º 
dia útil anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, manifestando-se 
preferencialmente por meio eletrônico, através do e-mail licitasfm2017@gmail.com, ou 
por protocolo no endereço constante do preâmbulo, das 08h00 às 11h00 e das 
12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira.  

4.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem 
necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação 
introduzida no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de Termo de 
Retificação, ou Termo de Esclarecimento, às licitantes que tenham retirado o Edital 
através de email (quando indicado), e publicadas no órgão oficial do município qual 
seja: Quadro de Avisos. 

4.2.1. Termo de retificação é o documento emitido pela Administração, contendo 
informações que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste 
caso, publicado Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, reabrindo o prazo 
inicialmente estabelecido para entrega dos envelopes.  

4.2.2. Termo de esclarecimento é o documento emitido pela Administração, contendo 
informações meramente esclarecedoras, ou correções formais do instrumento 
convocatório que não causem alteração na formulação das propostas ou em suas 
condições, de caráter meramente esclarecedor e/ou complementar, sem necessidade, 
portanto, de reabertura do prazo inicialmente fixado.  

4.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessária, poderá fazer 
consultas técnicas à licitante por escrito, cujas respostas serão encaminhadas pelos 
mesmos meios, desde que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra 
alteração da proposta.  

4.3.1. A resposta da licitante não implicará, em qualquer caso, na tácita aceitação da 
Comissão Permanente de Licitação.  
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4.4. As informações e/ou esclarecimentos serão disponibilizadas no departamento de 
licitações, quando se tratar de termo de retificação, serão encaminhados no email da 
licitante, caso informado.  

4.5. A não arguição de dúvidas por parte das licitantes implicará na tácita admissão de 
que os elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes. 

5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

5.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos 
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a 
recursos, e sua não observância ensejará na sumária desclassificação da proponente.  
 
5.2. Poderão participar desta LICITAÇÃO as empresas que: 
 
5.2.1. Atendam às condições deste edital e seus Anexos, inclusive quanto à 
documentação exigida para habilitação, constante do item 8 deste Edital; 
 
5.2.2. Apresentarem condições específicas relacionadas ao objeto desta licitação e que 
possuam experiência comprovada e que atendam a todas as condições mínimas de 
qualificação exigidas no Edital na data do recebimento das propostas. 
 
5.3. Não poderão participar desta LICITAÇÃO, empresas que estejam 
enquadradas nos seguintes casos: 
 
5.3.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, consórcios de empresas, e 
não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  
 
5.3.2. Que por quaisquer motivos tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou 
licitar com a Administração Pública em qualquer de suas esferas. 
 
5.3.3. Estrangeiras que não funcionem no País.  
 
5.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta LICITAÇÃO: 
 
5.4.1. Servidor de qualquer Órgão vinculado ao Município de São Félix de Minas/MG, 
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
5.5. Não será admitida nesta Licitação, a participação de empresas ou instituições 
distintas, através de um único representante. 
 
5.6. Não serão admitidas a subcontratação, as cessões ou transferências parciais ou 
totais do objeto. 
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5.7. Após a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de Habilitação e 
a Proposta de Preços, em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou 
permissão para a inclusão ou apresentação de documentos ou informações que 
deveriam constar dos envelopes de habilitação ou propostas, exceto nos casos 
previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitações, a critério da Administração. 
 
5.8. Decorrido o prazo legal para protocolo dos envelopes, não será permitida a 
participação de retardatários. 

6 – CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO  

6.1. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.  

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo 
grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta. Caso 
uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços 
não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo Município.  

6.3. Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública deste 
Pregão, a licitante interessada, ou seu representante, deverá identificar-se e, no caso 
de representante, este deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes 
para formulação de propostas e para a prática de todos os atos relativos ao certame.  

6.4. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da 
licitante, o credenciado entregará a Comissão:  

6.4.1. Documento de identidade de fé pública;  

6.4.2. Se representante (preposto/procurador):  

6.4.2.1. Cópia autenticada do contrato social;  

6.4.2.2. Estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante  

6.4.2.3. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes 
específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os 
demais atos, em nome da licitante;  

6.4.2.4. Cópia da cédula de identidade;  

6.4.2.5. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (conforme 
modelo anexo). 

6.4.3. Se dirigente/proprietário:  
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6.4.3.1. Cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da 
licitante, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura;  

6.4.3.2. Cópia da cédula de identidade;  

6.4.3.3. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (conforme 
modelo anexo). 

7 – SESSÃO 

7.1. Impreterivelmente até a data, hora e local referido no Preâmbulo do presente 
Edital, as empresas licitantes, deverão protocolar sua documentação de habilitação, 
bem como, proposta de preços, em envelopes lacrados, distintos e não transparentes, 
com as identificações na parte externa, de acordo com o subitem 7.2 deste Edital, sob 
pena de não serem aceitos pela Comissão Permanente de Licitação.  

7.2. Os documentos e a proposta exigidos no presente Edital deverão ser apresentados 
em 01(um) envelope contendo a documentação de habilitação e 01 (um) envelope 
contendo a proposta de preços, indevassáveis, distintos e separados, endereçados à 
Comissão Permanente de Licitação, com indicação clara e visível do procedimento 
licitatório a qual se dirigem, e a denominação da empresa proponente, bem como a 
natureza dos correspondentes conteúdos conforme indicação: 
 

ENVELOPE Nº 01 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020  
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
Rua Frei Inocêncio, nº 236 – Centro – São Félix de Minas/MG 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 
 

ENVELOPE Nº 02 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020 
PROPOSTA DE PREÇOS  
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
Rua Frei Inocêncio, nº 236 – Centro – São Félix de Minas/MG 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
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7.3. Para fins de agilização da fase de habilitação do certame licitatório, todos os 
documentos deverão ser rubricadas pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa 
e numeradas em ordem crescente (conforme ordem descrita neste edital).  

7.4. Nenhum dos documentos e proposta contidos nos envelopes 01, e 02, poderão 
conter rasuras ou entrelinhas, para fins de julgamento considera-se:  

a) RASURAS – qualquer tentativa de modificação do que foi originalmente escrito e 
que impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla interpretação do texto, 
exclusive na numeração de folhas (desde que não altere o teor do documento), a qual 
a Comissão caso julgue necessário, poderá promover nova numeração, a fim de 
resguardar a integridade da documentação.  

b) ENTRELINHAS – qualquer inclusão de texto na tentativa de complementar, 
modificar ou corrigir o que originalmente foi escrito.  

7.5. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente, ou autenticada por servidor do 
Departamento de Licitações, sob pena de inabilitação.  

7.6. Não serão considerados documentos e propostas que deixarem de atender as 
disposições deste Edital.  

7.7. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos ou hipóteses, modificações ou 
substituições das propostas ou de quaisquer documentos. 

7.8. Para efeito de remessa pelos Correios, os envelopes (distintos e individuais) de 
Documentação de Habilitação e Propostas, poderão ser acondicionados em um único 
invólucro, desde que no sobrescrito venha expresso seu conteúdo, identificando a 
licitação a que se refere, data e horário para abertura, sob inteira responsabilidade do 
licitante.  

7.9. Os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e horário 
previsto no preâmbulo deste Edital para entrega dos envelopes não serão recebidos.  

8. DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

8.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em 01 (uma) 
via, preferencialmente numerados sequencialmente, rubricados em todas as suas 
páginas por representante legal da licitante ou preposto e preferencialmente 
acompanhando o rol dos documentos entregues, devendo ser apresentados:  

8.1. 1. Em original, ou;  

8.1.2. Cópia autenticada por Cartório, ou;  

8.1.3. Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura, 
para conferência por membro da Comissão Permanente de Licitações, ou;  
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8.1. 4. Exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial.  

8.2. A documentação exigida deverá estar atualizada, legível e em condições de 
análise por parte do (a) Pregoeiro (a).  

8.3. A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente 
com o número do CNPJ, e endereço respectivo, conforme abaixo:  

8.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz;  

8.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas 
em nome da matriz;  

8.3.3. Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser 
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.  

8.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da 
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 
da Lei nº 10.522/02, desde que sua veracidade seja confirmada pela administração.  

8.5. A documentação exigida deverá apresentar prazo de validade englobando a data 
limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando à vigência, será 
considerado o prazo de 60 (sessenta) dias da data da emissão.  

8.6. A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo envelope 
(Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação), será composta de:  

8.6.1. Habilitação Jurídica;  

8.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;  

8.6.3. Qualificação Econômico-Financeira;  

8.6.4. Qualificação Técnica;  

8.6.5. Documentação Complementar.  

9. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA  

9.1. Cédula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do sócio ou 
representante legal;  

9.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
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9.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

9.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício;  

9.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  

9.6. 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 o exigir ou Certificado de Registro 
Cadastral - CRC compatível com o ramo do objeto da Licitação;  

10. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

10.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS);  

10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  

10.4. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede do Licitante, através das seguintes Certidões:  

10.4.1.  Certidão Negativa de Débito Estadual: prova de regularidade para com a 
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão 
emitida pela Secretaria competente do Estado; 

10.4.2. Certidão Negativa de Débito Municipal: prova de regularidade para com a 
Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão 
emitida pela Secretaria competente do Município; 

10.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, (Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT) de acordo com a Lei nº 
12.440 de 07 de julho de 2011. 

10.6. Alvará de Licença para Localização e Funcionamento emitido pelo Município da 
sede da empresa proponente, observada sua validade; 
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10.7. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a 
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter 
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alterações, 
deverão apresentar declaração (conforme modelo anexo).  

10.7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no 
envelope de habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal, todavia, não 
apresentada a documentação constante no item anterior, eventual restrição poderá ser 
sanada após o julgamento das propostas de preços, como condição para a assinatura 
do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e 
posteriores alterações.  

11. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA  

11.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

11.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ano 
2016), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta. 

11.2.1. serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

- publicados em Diário Oficial, ou; 

- publicados em jornal de grande circulação, ou; 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente; ou 

-fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro 
de 1996 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES”: 
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- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente; ou 

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

4) Sociedade criada no exercício em curso: 

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

5) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

12. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12.1. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em papel timbrado, comprovando a aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, indicando o endereço do contratado, de forma a permitir possível diligência 
para esclarecimentos; 

12.2. Alvará Sanitário expedido por órgão da Vigilância Sanitária contendo permissão 
para o funcionamento de atividades de comercialização e venda de medicamentos.  

12.3. Autorização de Funcionamento COMUM da empresa emitida pela ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) com a publicação no Diário Oficial da União, 
dentro do prazo de validade.  

12.4. Autorização de Funcionamento ESPECIAL da empresa emitida pela ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) com a publicação da mesma no Diário Oficial 
da União, dentro do prazo de validade.  

12.5. Autorização de Funcionamento PRODUTOS CORRELATOS PARA A SAÚDE da 
empresa, emitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) com a 
publicação da mesma no Diário Oficial da União, dentro do prazo de validade.  

12.6. Autorização Ambiental de Funcionamento, emitido pela Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- SEMAD ou SUPRAM, em vigor e 
dentro do prazo de validade.  

12.7. Certificado de responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de Farmácia.  
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13. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

13.1. Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do 
presente edital e dos seus anexos, obtendo para si, sob sua própria responsabilidade, 
os riscos e ônus de todas as informações que possam ser relevantes e necessárias 
para a elaboração da proposta e adjudicação do objeto, se vencedora da licitação. 
(conforme modelo anexo); 

13.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; (conforme modelo anexo);  

13.3. Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de 
habilitação, nos termos do artigo 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, de que não foi 
declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual 
ou Municipal, conforme modelo (conforme modelo anexo);  

13.4. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar 
deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.  

13.5. Os documentos relacionados nos itens 09, 10, 11 12 e 13 poderão ser 
substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, em vigor na data da 
realização do Pregão, desde que expressamente indicados no referido cadastro.  

13.6. A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou 
instrumento público ou particular de procuração, ou Carta de Credenciamento, com 
vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos documentos.  

13.7. No caso de não constar no CRC do Município quaisquer documentos exigidos 
nos itens 09, 10, 11 12 e 13, o licitante deverá complementar a documentação exigida.  

13.8. Se os documentos relacionados nos itens 09, 10, 11 12 e 13, indicados no CRC 
do Município, estiverem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos 
documentos, em vigor. 

13.9 A Pregoeira e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal 
para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, 
ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites 
dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  

13.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que:  
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13.10.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz;  

13.10.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

13.10.3. se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser 
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;  

13.10.4. serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

13.11. O Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o 
licitante será inabilitado.  

13.12. A Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá apresentar 
toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.  

13.12.1 Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 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, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa.  

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

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

13.12.4 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 à Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade Competente para 
revogação. 

13.13. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor, deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data de 
abertura do Pregão, exceto os atestados de capacidade técnica.  

13.14. Os documentos mencionados neste edital não poderão ser substituídos por 
qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos.  

13.15. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste edital ou a 
sua ausência, inabilitará o licitante. 
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14. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 02  

14.1. A Proposta de Preços deverá ser assinada pelo responsável legal da licitante, ou 
pessoa legalmente habilitada (procuração lavrada em Cartório ou particular com firma 
reconhecida em Cartório), em envelope lacrado, identificado com o nº 02 em 1 (uma) 
via, digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, e deverá 
obedecer aos requisitos desta licitação e ao modelo de Proposta de Preços, contendo, 
no mínimo, as seguintes informações:  

14.2. Estar datada, assinada e identificada (nome e cargo) em sua parte final, bem 
como, rubricada em todas as folhas, pelo representante legal da licitante; 

14.3. Indicar os preços unitários em algarismos arábicos, com no máximo duas casas 
decimais. Preço total expresso em algarismos arábicos e por extenso, em moeda 
corrente Nacional;  

14.4. Prazo de validade, não inferior a de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
de abertura da Licitação;  

14.5. Nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas necessárias, 
inclusive custo de materiais, de transportes, de instalações, equipamentos, 
depreciações, mão de obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, 
etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços;  

14.6. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em 
parte, as disposições deste Edital;  

14.7. Serão considerados inadequados, desta forma desclassificados, preços 
simbólicos, irrisórios (inexequíveis), de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os 
praticados no mercado e com distorções significativas; 

14.8. Mesmo que não seja referenciado na proposta, sempre será entendido que nos 
preços constantes da proposta, deverão estar inclusos todos os impostos, taxas 
vigentes na legislação brasileira, bem como, todos os custos diretos e indiretos, 
inerentes;  

14.9. A empresa deverá indicar em sua Proposta de Preços os Dados Bancários 
(Banco, Agência e Conta Corrente), onde serão creditados os respectivos pagamentos, 
caso seja vencedora do certame.  

15. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

15.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pela Pregoeira e 
realizada de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em conformidade 
com este Edital e seus Anexos. 



   

 

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

www.saofelix.mg.gov.br 

 

15.2. No local e hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, será 
realizado o credenciamento dos interessados e recebimento dos envelopes. 

15.3. Declarado encerrado o credenciamento e aberta da sessão pela Pregoeira, não 
mais serão admitidos novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

15.4. No início da sessão de abertura ou recebimento das propostas serão submetidos 
aos participantes credenciados e demais pessoas presentes uma lista de presença, 
contendo nome, CPF ou RG, e nome da empresa que representa. 

16. JULGAMENTO  
 
16.1. O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO sendo obtido com base no 
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO sobre os preços dos materiais médicos 
hospitalares constantes na Tabela SIMPRO. 
 
16.1.1. A Pregoeira procederá à abertura do Envelope n°. 01 – Proposta, julgando-as e 
classificando-as pelo menor preço. 
 
16.1.2. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a 
consulta de preços, quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar 
ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for 
o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para 
aquele item. 
 
16.1.2.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de 
negociação caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido 
na consulta ao mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na 
pesquisa de mercado. 
 
16.1.2.2 A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em 
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente 
Edital. 
 
16.2.  Etapa de Classificação de Preços: 
 
16.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 
 
16.2.2. A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os 
respectivos valores ofertados. 
 
16.2.3. A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, 
de todas as licitantes. 
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16.2.4. O autor da oferta de maior desconto e os das ofertas descontos de até 10% 
(dez por cento) inferiores àquela serão classificados para participarem dos lances 
verbais. 
 
16.2.4.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo 
anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
quaisquer que sejam os descontos oferecidos, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 
 
16.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas 
acima da de menor preço, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem 
dos lances verbais. 
 
16.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde a 
Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. 
 
16.2.7. A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta 
escritas classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem 
decrescente de valor. 
 
16.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva 
e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item, e a 
documentação de habilitação será aberta após a realização de lances de todos os itens 
previstos neste edital. 
 
16.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando 
convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores 
de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada 
para classificação, na final da etapa competitiva. 
 
16.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
16.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a 
Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, 
decidindo motivada e expressamente a respeito. 
 
16.2.12 Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 
 
16.2.13. Nas situações previstas nos subitens 16.2.10 e 16.2.12, a Pregoeira poderá 
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor 
preço para a administração. 
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16.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente ás sanções administrativas constantes deste Edital. 
 
16.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou fornecimentos 
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos 
neste Pregão. 
 
16.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 
16.2.17. Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições 
constantes deste Termo de Referência 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. 

16.3. 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 Preços1, 
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. 

16.3.1. 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 produto a ser adquirido, em observância aos arts. 3º, 
15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei n.º 8.666/93.2 

16.3.2. 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 afim 
de cumprir o objetivo de trazer aos autos os melhores parâmetros de preços 
adotados para a compra dos produtos pelo Município. 

17. CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICADAS DAS PROPOSTAS  

17.1. serão desclassificadas as propostas que: descumprirem os requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos; 

17.2. apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

17.3. apresentarem proposta alternativa; 

 
1 §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 
2 Acórdão n.º 65/2010-Plenário, TC-000.295/2009-9, rel. Min. Aroldo Cedraz, 27.01.2010. 
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17.4. forem omissas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 

17.5. Forem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos; 

17.5.1. SERÃO CONSIDERADAS EXCESSIVAS AS PROPOSTAS CUJOS 
VALORES UNITÁRIOS FOREM SUPERIORES AOS VALORES CONSTANTES DO 
VALOR MÉDIO ORÇADO PELO MUNICÍPIO,. 

17.5.2. Se a Pregoeira 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, justificativas e demais documentos comprobatórios.  

17.5.3. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será 
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais.  

17.6. Na hipótese de redução do valor da proposta de preços escrita inicialmente 
apresentada e os lances ofertados, a vencedora deverá apresentar nova proposta 
escrita, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com os valores recalculados 
proporcionalmente com o informado na Planilha de Preços. 

17.7.  Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e 
houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei 
Complementar nº 123/06.  

17.8. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

17.8.1. A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada, para no prazo de 5 
(cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada 
classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de 
preferência.  

17.9. Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize 
seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á 
prosseguimento à sessão.  

17.9. Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito de preferência, 
na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP 
remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 17.7, na 
ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.  

17.10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se 
encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para definir a 
que primeiro poderá apresentar novo lance.  
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17.11. Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de 
preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de 
lances.  

17.12. Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, 
após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06, 
ofertar o menor preço.  

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

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

17.15. Será lavrada ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para 
consulta.  

18. RECURSOS E CONTRARRAZÕES  

18.1. Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de 
recorrer contra decisões da Pregoeira, após a declaração do vencedor, nos termos 
legais, deverão apresentar suas razões no prazo único de 03 (três) dias úteis, a partir 
do dia seguinte ao término do prazo para manifestação. 

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

18.3. No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos.  

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

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

19.1. ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 3 
(três) dias úteis, conforme estabelecido no item 18.1 deste Título;  

19.2. ser encaminhado para o endereço eletrônico licitasfm2017@gmail.com, com 
assinatura digital, fac-símile, correio ou ser protocolizado na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, 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 
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licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e 
comprovante do poder de representação legal.  

19.3. A Pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas 
por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam 
intempestivas ou não sejam recebidas.  

19.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.  

19.5. O recurso será apreciado pela Pregoeira, 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.  

19.6. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no 
órgão oficial deste Município e encaminhada aos interessados.  

19.7. Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser 
dirigidos ao Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados nos subitens acima. 

20. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

20.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório. 

20.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor 
e homologará o procedimento licitatório. 

21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP  

21.1. O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, 
será a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.  

21.2. Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida, 
observados os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.  

21.3. Serão registrados os preços das propostas classificadas em 1º (primeiro) lugar.  

21.4. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, o 
Município convocará o classificado para assinar a ARP, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
observado o prazo de validade da proposta, nos termos deste edital, sob pena de 
decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.  

21.5. Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas 
propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com 
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justificativa aceita pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a Pregoeira, 
examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem 
de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, 
negociar o preço.  

21.6. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data 
de sua assinatura.  

21.7. A ARP não obriga o Município a efetivar as contratações, podendo realizar 
licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação 
pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro 
terão preferência.  

21.8. A critério do Município, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, 
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pela 
Secretaria Municipal de Administração e Governo, mediante Ordem de Serviço, para 
fornecer os produtos na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas 
vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.  

21.9. A Secretaria Municipal de Administração e Governo avaliará o mercado 
constantemente, promovendo, se necessário, as negociações ao ajustamento dos 
preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados.  

21.10. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a 
Secretaria Municipal de Administração e Governo negociará com o fornecedor sua 
redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o 
cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento 
documentação comprobatória.  

21.11. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de 
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser 
protocolizada na Secretaria Municipal de Administração e Governo. 

21.12. O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, 
poderá requerer à Secretaria Municipal de Administração e Governo, por escrito, o 
cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou 
por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do 
fato alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos 
termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.  

21.13. Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da 
aplicação de penalidade.  

21.14. Cancelados os registros, a Secretaria Municipal de Administração e Governo 
poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando igual 
oportunidade de negociação.  
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21.15. Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, o 
Município procederá à revogação da ARP, relativamente ao item que restar frustrado.  

21.16. O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pelo Município, mediante 
comunicação formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante 
publicação no órgão oficial do Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, 
nos seguintes casos:  

21.17. o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao registro de preços;  

21.18. o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;  

21.19. o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 
registro de preços;  

21.20. em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 
decorrente do registro de preços;  

21.21. o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se 
tornarem superiores aos praticados pelo mercado; e,  

21.22. por razões de interesse público.  

21.23. A Secretaria Municipal de Administração e Governo deverá realizar o controle 
qualitativa e quantitativamente dos produtos entregues, visando, inclusive, que não se 
exceda o limite estimado para a contratação.  

21.24. O fornecedor que tiver seus preços registrados deverá designar um membro 
efetivo de seu quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto 
ao Município.  

21.25. A Secretaria Municipal de Administração e Governo poderá, a qualquer 
momento, solicitar aos fornecedores que tiverem seus preços registrados a substituição 
do responsável, caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a administração da 
ARP e das contratações dela decorrentes.  

21.26. A Secretaria Municipal de Administração e Governo expedirá atestado de 
fiscalização, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das 
obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos 
pagamentos.  

21.27. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 
fiscalização do contrato pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, bem 
como permitir o acesso a informações consideradas necessárias.  
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21.28. O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou 
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na Ata ou 
Termo de Referência.  

21.29. O acompanhamento e a fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e 
Governo não excluem nem reduzem a responsabilidade da Contratada pelo correto 
cumprimento das obrigações decorrentes da contratação. 

22. FORNECIMENTO 

22.1.  A entrega dos produtos se dará na sede do Município, por conta da empresa 
vencedora desta Licitação, diretamente nos locais indicados pelo Setor de Compras no 
prazo de 05 (cinco) dias. 

22.2.  Poderão ser solicitadas entregas semanais, quinzenais ou mensais a critério da 
administração. 

22.3.  Ao Município é reservado o direito de não receber ou devolver os produtos que 
não estejam de acordo com as exigências do edital, e solicitar a reposição dos 
mesmos. 

22.4.  Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora    
também descarregar e armazenar os produtos, nos locais indicados pelo Setor de 
Compras, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos causados 
aos mesmos no transporte e descarga. 

22.5.  Os Produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias após a ordem de 
compras. 

23. FORMA DE PAGAMENTO 

23.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis da entrega dos produtos, 
mediante apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante. 

23.2. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreção será devolvida à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em dez dias após a data de sua apresentação válida. 

23.3. O pagamento será feito através de depósito bancário em nome da empresa 
vencedora, através da conta indicada na proposta de preços. 

23.4. A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do processo licitatório e nº. do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

24. PENALIDADES 

24.1. A recusa pelo licitante em fornecer os produtos constantes na adjudicação, 
acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
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24.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos produtos, acarretará a 
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

24.3. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o licitante, sem 
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou 
Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

24.3.1. ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

24.3.2. apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

24.3.3. retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

24.3.4. não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

24.3.5. comportamento inidôneo; 

24.3.6. cometimento de fraude fiscal; 

24.3.7. fraudar a execução do contrato; 

24.3.8. falhar na execução do contrato. 

24.4. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 
licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, 
nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 

24.5.   As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

24.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

25 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

25.1. 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 ou no contrato. 

25.2. 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. 

25.3. O Setor de Licitação solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho 
que deverá conter a autorização do ordenador de despesa. 
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26 – USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

26.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços qualquer dos órgãos e unidades 
abaixo poderão utilizar a referida ata, podendo ainda, outros órgãos que não estão na 
lista abaixo solicitar a participação na Ata de Registro de Preços de acordo com a 
legislação vigente. 

26.1.1. Secretaria Municipal de Saúde; 

26.1.2. Secretaria Municipal de Desenvolvimento  Social. 

27. DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

27.2. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

27.3. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a 
Pregoeira poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados.  

27.4. Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.  

27.5. A Pregoeira, no interesse do Município, poderá adotar medidas saneadoras, 
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção 
de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, 
conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei nº 8.666/93.  

27.6. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta 
ou a inabilitação do licitante.  

27.7. A Pregoeira poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas 
à confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar 
necessário ou se o documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser 
definido para cumprimento da diligência.  

27.8. Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pela Pregoeira ou 
Equipe de Apoio, ou cópia autenticada por cartório.  
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27.9. As decisões do Prefeito e da Pregoeira serão publicadas no órgão oficial do 
Município (quadro de avisos da Prefeitura), quando for o caso, podendo ser aplicado o 
disposto no § 1º, do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e divulgadas no site 
http://saofelixdeminas.mg.gov.br/ 

27.10. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria.  
 

27.11. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos licitantes.  
 

27.12. O Município poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.  
 

27.13. Fica eleito o foro da Comarca de Mantena, Estado de Minas Gerais, para dirimir 
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula 
como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha 
a ser. 
 
27.14. São anexos deste edital: 
 

Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo da Proposta de Preços; 
Anexo III - Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF) e Atendimento 
ao Art. 27, IV da Lei nº 8.666/93 e alterações; 
Anexo IV - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e de 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 
Anexo V - Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte; 
Anexo VI - Minuta de Compromisso de Fornecimento; 
Anexo VII - Minuta de Contrato. 

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas – MG, 23 de novembro de 2020. 

 
 

ANTONIELLY ZAMPIERI PERINI DIAS 
Presidente da CPL 

 

 

 

http://saofelixdeminas.mg.gov.br/
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Anexo I 

Termo de Referência 
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Anexo II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 31/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2020 
 
A empresa____________________________________________________ com sede na cidade de 
_____________________________________ (rua, avenida, etc) 
_________________________________, no_____________ inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
_________________________, com domicílio bancário no banco ___________________, agência 
nº__________________, conta nº__________________, email _______________________, telefone 
_________________ neste ato representada por 
_________________________________________________, portador do CPF nº ______________, RG 
nº. ____________________ residente à __________________,  abaixo assinado, interessada na 
prestação do objeto do presente Pregão propõe à _____________ a prestação do objeto deste Ato 
Convocatório, de acordo com esta Proposta Comercial, nas seguintes condições: 
 
Registro de preços para eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos hospitalares 
com parâmetro na tabela SIMPRO. 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
Percentual 

de  
desconto 

01 

 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL 
 
AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO COMO CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DOS ITENS CONSTANTES DA 
TABELA SIMPRO.  
 
OBS: 
ESTIMA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM R$ 300.000,00 
(TREZENTOS MIL REAIS). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaro:  
 
01- que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação. 
02 - que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital que estou de acordo com 
todas as normas deste edital e seus anexos.  
03 - Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 
04 - A entrega dos produtos deverá ser conforme Edital nº. 21/2020. 
05 - A validade da proposta é de 60 dias. 
 
_______________, _____ de _____________ de 2020. 

 
 

Carimbo CNPJ/MF- 
Assinatura e identificação do Representante Legal 
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ANEXO III 

Declaração  

(cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF e Atendimento ao Art. 27, IV da Lei nº 
8.666/93 e alterações) 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

Eu ______________________________________________, nacionalidade, profissão, 
CPF nº.: _______________, residente e domiciliado na Rua ___________________, 
n.º _____________, na cidade de ___________________________, Estado de 
______________, neste ato representante legal da empresa ____________________, 
inscrita no CNPJ: ________________________, (endereço) DECLARO, para os 
devidos fins de prova junto ao Processo Administrativo Licitatório n.º 31/2020 e para 
fins do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, Inciso V do Art. 27 
da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos.  

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de 
aprendiz.  

Por ser verdade firmo a presente. 

 

 

______________, __ de _________________ de 2020 

Representante Legal – Nome e Cargo 

(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ) 

 

Obs.: Deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s) seu(s) 
representante (s) legal (is)  ou procurador devidamente habilitado, caso o proponente não possua 
papel timbrado poderá preenchê-lo de em papel A4 branco, sem qualquer rasura que impossibilite 
seu fiel entendimento. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE 
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO Á COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO  

Ref. Edital de Pregão n.º ....../2020  

Eu ______________________________________________, nacionalidade, profissão, 
CPF nº.: _______________, residente e domiciliado na Rua ___________________, 
n.º _____________, na cidade de ___________________________, Estado de 
______________, neste ato representante legal da empresa ____________________, 
inscrita no CNPJ: ________________________, (endereço) declara expressamente 
que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Pregão em pauta e nos 
respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que 
venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que 
hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de 
executar os serviços.  

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente total 
concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do 
presente edital.  

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos 
termos do artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações.  

Por ser verdade firmo a presente. 

______________, __ de _________________ de 2020. 

 

 

Representante Legal – Nome e Cargo 
(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ) 
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ANEXO V 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N.º 31/2020 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2020 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº __________________________, por intermédio de seu representante legal 
Sr.(a) ________________________________________, portador do Documento de 
Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação 
como ____________________________ (incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 
4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 
42 a 49 da citada lei.  

(   ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, 
para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, 
estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Local e Data 

 

_____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2020  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2020  

O Município de ________, inscrito no CNPJ sob o nº _______, com sede na _______, 
nº. ___, Bairro _________, ____________, a seguir denominado Município, neste ato 
representado por seu Prefeito, Sr. ____________, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e demais disposições legais aplicáveis, resolve 
registrar os preços apresentados pela ______, inscrita no CNPJ sob o nº _____, 
situada na ____ _____, nº ____, Bairro _____, ____/____, a seguir denominada 
FORNECEDOR, classificado em ____ lugar, neste ato representada por seu _____, Sr. 
_____, portador da Cédula de Identidade nº _____, ____/___ e inscrito no CPF sob o 
nº _____, _____ classificada no Processo Licitatório nº ____/2020, na modalidade 
Pregão Presencial nº ____/2020, do tipo menor preço, em regime de empreitada por 
preços unitários.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS  

O objeto deste instrumento é o registro de preço para futura contratação de empresa 
para fornecimento de material médico hospitalar e laboratorial, para atender as 
necessidades da Administração Municipal de São Félix de Minas – MG, especificados 
no quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO 
Percentual 

de  
desconto 

01 

 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL 
 
AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO COMO CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DOS ITENS CONSTANTES DA 
TABELA SIMPRO.  
 
OBS: 
ESTIMA-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM R$ 300.000,00 
(TREZENTOS MIL REAIS). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. A contratação dos produtos objeto desta Ata será formalizada por meio de nota de 
empenho de despesa, após a emissão da ordem de serviços pelo Setor de Compras da 
Prefeitura.  

1.2. O FORNECEDOR, para fins de cumprir com as obrigações referentes ao objeto 
licitado, deverá observar as especificações constantes do Termo de Referência anexo 
do Edital de Licitação do Processo Licitatório nº 31/2020, que integra esta Ata como se 
nela estivesse transcrito.  
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1.3. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses, 
contados a partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor. 

1.4. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preços é de R$ ________ 
(___________________) correspondente aos itens descritos na planilha acima. 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO: A obrigação de 
fornecimento dos produtos previstos no respectivo edital de licitação e proposta 
comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do presente instrumento. 

2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria Municipal 
de Administração e Finanças e Fiscal do Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO: A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata de 
registro de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor 
estará obrigado fornecer para o Município o objeto deste compromisso, sempre que por 
ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das especificações referidas na 
cláusula primeira. 

CLÁUSULA QUARTA – ACRÉSCIMO: Na hipótese de acréscimo significativo das 
quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o 
Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Município. 

CLÁUSULA QUINTA – PREFERÊNCIA: O Município não estará obrigado a adquirir do 
Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos produtos, objeto do presente 
compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e 
da forma de fornecimento. 

CLÁUSULA SEXTA - VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS - A Prefeitura Municipal de São 
Félix de Minas - MG poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros 
fornecedores aquisição dos produtos objeto do presente compromisso, vedada, 
todavia, qualquer contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser 
obtidos do Compromissário Fornecedor. 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORNECIMENTO - Sempre que necessitar, ao longo de todo o 
período de validade da Ata de Registro de Preço o Município convocará o 
Compromissário Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe os 
instrumentos por ela pretendidos. 

CLÁUSULA OITAVA – ORDEM DE FORNECIMENTO - As ordens de fornecimento ou 
instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão consideradas, 
para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso. 

CLÁUSULA NONA - ESPECIFICAÇÕES - As ordens de fornecimento ou instrumento 
equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter: 
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9.1. Indicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira 
certificada pela Secretaria da Fazenda; 

9.2. Descrição do objeto, quantidade e valor constante da planilha do vencedor; 

9.3. Local, dia e hora previstos para entrega; 

9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa; 

9.5. Número de identificação do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços; 

9.6. Histórico adequado para garantia de entrega do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONVOCAÇÃO - Será facultada ao Município convocar o 
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de 
fornecimento quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades, 
respeitado o disposto na cláusula quarta. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – NÃO COMPARECIMENTO - O não 
comparecimento injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado na 
cláusula sétima para o aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento, será 
considerado como fato qualificador da inexecução total do presente compromisso, para 
os fins previstos na legislação em vigor e no presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -  O 
pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, em até 30 
(trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor 
de compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em 
conta corrente indicada pela contratada. 

12.1. 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 
Preços3, 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. 

12.2. Previamente ao acionamento da ata de registro de preço, e periodicamente 
durante sua vigência, a administração defe efetuar ampla pesquisa de mercado, 
considerando os quantitativos, a fim de verificar a aceitabilidade do preço do 

 
3 §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 
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produto a ser adquirido, em observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da 
Lei n.º 8.666/93.4 

12.3. 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 afim de 
cumprir o objetivo de trazer aos autos os melhores parâmetros de preços 
adotados para a compra dos produtos pelo Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E 
DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços não serão objeto de atualização financeira por 
via da aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de 
qualquer natureza, dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo alterações na legislação 
federal ou comprovado desequilíbrio financeiro do mercado petrolífero. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORNECIMENTO - O fornecimento do objeto desta 
licitação deverá ser iniciado mediante ordem de fornecimento emitida pelo Setor de 
Compras, contados a partir da assinatura do recebimento da mesma, devendo a 
entrega ser no máximo de 05 (cinco) dias, não ocorrendo a entrega do produto no 
prazo estipulado o fornecedor deverá se justificar perante ao Município que poderá dar 
mais um prazo de 03 (três) dias para que se proceda à entrega dos produtos. 

14.1. A entrega dos produtos deverá ser em local em que a Prefeitura oportunamente 
determinar, dentro do limite do Município de São Félix de Minas - MG, sendo que o 
local exato será indicado na Ordem de Fornecimento pelo Setor de Compras. 

14.2. Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem ao padrão 
mínimo de qualidade aceitável, sendo que tal condição será conferida pelo Fiscal do 
Contrato. 

14.3. Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de 
Empenho, que poderá ser acompanhada da Relação de Itens ou de outro 
documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde; 

14.4. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, 
e ainda: 

14.5. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal(NF) / Fatura encontra 
lavrada sem incorreções. 

14.6. A CONTRATADA terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias para a entrega, 
podendo ser prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de 
recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em 
consonância com o Edital e com seus anexos. 

 
4 Acórdão n.º 65/2010-Plenário, TC-000.295/2009-9, rel. Min. Aroldo Cedraz, 27.01.2010. 
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14.7. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos 
e consequente aceitação. 

14.8. Após o recebimento provisório a Secretaria de Saúde atestará a Nota Fiscal se 
constatado que os produtos atendem ao edital; 

14.9. Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a 
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis contados da notificação; 

14.10. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram 
causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem 
de prazo para o recebimento definitivo, estando a CONTRATADA passível de 
penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias; 

14.11. Atestada a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá protocolá-la perante a 
CONTRATANTE; 

14.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INSPEÇÕES E TESTES - O custo com as inspeções, 
testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes, 
indispensáveis para a comprovação da boa execução do compromisso de fornecimento 
correrão por conta do Compromissário Fornecedor.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES – Estando os produtos em 
desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata de Registro 
de Preços e na proposta o Compromissário Fornecedor deverá retira-los do local onde 
se encontrarem armazenadas, no prazo de 24 ( vinte e quatro) horas da comunicação 
para assim proceder, sob pena de configuração da inexecução das obrigações 
assumidas no presente instrumento, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SUBCONTRATAÇÃO - Não será admitida, a qualquer 
título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa 
anuência da Prefeitura. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - O atraso na 
entrega, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor do 
contrato ou equivalente por dia de atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REINCIDÊNCIA - Ocorrendo o atraso no fornecimento 
por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de 
0,5% do valor do contrato ou equivalente por dia de atraso, limitando-se a 10% (dez por 
cento). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA INEXECUÇÃO - A inexecução total ou parcial do 
presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sanções 
contra Compromissário Fornecedor: 

20.1. Advertência; 

20.2. Multa; 

20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA - O atraso no fornecimento de qualquer 
parcela do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do 
valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso; 

21.1. o atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de mora de 
0,5% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso; 

21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à 
multa de 10% do valor total do compromisso do fornecimento; 

21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido 
sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total estimado para o 
presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido. 

21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 
administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e 
ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes; 

21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário 
Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.  

21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento. 

21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato ou equivalente serão 
anotadas pelo representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1º da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DEFESA - Será garantido ao Compromissário 
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas 
neste compromisso. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – RESCISÃO DO COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente 
compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao disposto no 
parágrafo único do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO - A execução da Ata de 
Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente 
designados pelo (responsável pelo órgão contratante). 

24.1.  a fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Félix de 
Minas- MG e não exclui nem reduz a responsabilidade do COMPROMISSÁRIO 
FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 

24.2 - a fiscalização do Contrato verificará se os materiais foram entregues de acordo 
com as exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar: 

24.2.1 - estando os materiais em conformidade, os documentos de cobrança deverão 
ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor responsável pelos 
pagamentos da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG para o devido 
pagamento; 

24.2.2 - em caso de não conformidade, será lavrado Termo Circunstanciado de Recusa 
dos materiais, que será encaminhado ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR para 
adoção das providências que se fizerem necessárias. 

24.3 - quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de 
Preços deverão ser prontamente atendidas pelo COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR. 

24.4 - Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem ao padrão 
mínimo de qualidade aceitável, sendo que tal condição será conferida pelo Fiscal do 
Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

25.1. 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. 

25.2. 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.  

25.3. Os direitos e obrigações decorrentes do presente compromisso, 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. 

25.4 A empresa vencedora do certame, no momento da entrega dos equipamentos  
deverão seguir os seguintes critérios: 
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25.5. A empresa contratada obriga-se a fornecer os equipamentos, em conformidade 
com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, 
caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 

25.6. Serão recusados os equipamentos que não atenderem as especificações 
constantes neste Termo de Referência e/ou que não esteja adequado para o consumo, 
devendo a empresa contratada substituir imediatamente o recusado. 

25.7. O equipamentos deverá ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, 
sem sinais de violação, aderência ao produto e umidade; 

25.8. Os equipamentos deverão ser entregues embalados, de forma a não ser 
danificado durante as operações de transporte e descarga no local da entrega e deverá 
observar o empilhamento máximo indicado nas caixas pela fabricante. 

25.9. Não serão aceitos equipamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou 
falsificação com risco comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis, por 
infração prevista na lei federal nº. 6.437/77 e crime, previsto no código penal, a ser 
apurado na forma da lei. 

25.10. Todos os equipamentos, nacionais ou importados, devem apresentar 
informações em língua portuguesa; 

25.11. Os equipamentos devem ser entregues com seus respectivos quantitativos na 
nota fiscal; 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

26.1. Obrigações da contratante 

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

26.2. Obrigações da contratada 

26.2.1. Realizar a entrega na forma preceituada pelo contrato, nos locais determinados 
e de acordo com as especificações e prazos estabelecidos neste Termo; 

26.2.2. Assegurar a qualidade dos equipamentos ofertados; 

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

26.2.4. Apresentar, a tempo e modo, assim que solicitado pela CONTRATANTE, todo e 
qualquer documento atinente à execução do contrato; 
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26.2.5. 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; 

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

26.2.7. 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; 

26.2.8. 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; 

26.2.9. 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. 

26.2.10. Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – VINCULAÇÃO AO EDITAL - Para efeitos 
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de 
Preço nº. 21/2020, quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de Registro 
de Preços, integram o presente compromisso de fornecimento, devendo seus termos e 
condições ser considerados como partes integrantes do presente instrumento 
contratuais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – FORO - Para todas as questões pertinentes ao 
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca do Município, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de 
fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas 
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos. 

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, ___ de ________________ de 2020. 

 
Prefeito 
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Compromissário 
 

 
Testemunhas: 
 
1) nome:___________________________________ CPF:_______________________ 
 
2) nome:___________________________________ CPF:_______________________ 
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MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
Termo de Contrato Administrativo Nº:______/2020 
Ref.: Processo Licitatório Nº: 31/2020 
         Pregão Presencial Nº: 21/2020 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS E, DE OUTRO 
LADO, A EMPRESA _______________ PARA FINS DE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATRAVÉS 
DA TABELA SIMPRO. 
 

O Município de São Félix de Minas, inscrito no CNPJ n° 01.613.121/0001-71, Rua Frei 
Inocêncio nº236, Bairro Centro, Cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas 
Gerais, CEP 35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Cleudison Luiz  da 
Silva, CPF n° 027.458.376-30, residente e domiciliado neste Município, doravante 
denominado simplesmente Contratante, e, de outro lado, a empresa 
________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, 
localizada na(o) _________________________________, neste ato representada pelo 
seu ________________, Sr. ___________________, portador da Carteira de 
Identidade nº __________________, expedida pela SSP/__, CPF nº ______________, 
doravante denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante no Processo 
Licitatório Nº: 31/2020, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços Nº: 
21/2020, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.520/2002, na Lei 8.666/1993, no Decreto Municipal que regulamenta o 
Registro de Preço no âmbito Municipal, nas demais legislações pertinentes, em suas 
alterações posteriores, ou em outros dispositivos legais que vierem a substituí-los, que 
as partes se sujeitam a cumprir, mediante as cláusulas e condições estabelecidas a 
seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – Contratação de empresa para fornecimento de 
material médico hospitalar e laboratorial, para atender as necessidades da 
CONTRATANTE, especificados no quadro abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
PERCENTUAL 

DE 
DESCONTO 

01 

 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL 
 
AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO COMO CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DOS ITENS 
CONSTANTES DA TABELA SIMPRO.  
 
OBS: 
SERÃO ADQUIRIDOS EQUIPAMENTOS ATÉ O VALOR DE R$ 300.000,00 
(TREZENTOS MIL REAIS). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital de 
Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:21/2020, incluindo seus 
Anexos, e a Proposta da CONTRATADA, datada de ___/___/2020, bem como seus 
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anexos, e demais elementos constantes do Processo Administrativo de Licitação Nº: 
31/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO – Por não se tratar da contratação 
de execução de obra ou serviço, não se aplicam os regimes de execução citados no 
inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA – O contrato vigerá da data da sua assinatura 
até a data final da vigência da Ata de Registro de Preços que advier do Pregão Nº: 
21/2020. 
 
CLÁUSULA QUARTA – EFICÁCIA – O presente contrato só terá eficácia depois de 
aprovado pela autoridade competente e após a publicação de seu extrato no Órgão 
Oficial. 
 
4.1 - Incumbirá ao Município providenciar, às suas expensas, a publicação do extrato 
do contrato no Órgão Oficial. O mesmo procedimento será adotado para eventual 
termo aditivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO – O presente contrato administrativo tem o valor 
estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que é o constante da proposta 
comercial, conforme abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO 
PERCENTUAL 

DE 
DESCONTO 

01 

 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL 
 
AQUISIÇÃO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO COMO CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DOS ITENS 
CONSTANTES DA TABELA SIMPRO.  
 
OBS: 
SERÃO ADQUIRIDOS EQUIPAMENTOS ATÉ O VALOR DE R$ 300.000,00 
(TREZENTOS MIL REAIS). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO – A cláusula de repactuação não se aplica ao 
fornecimento objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RECEBIMENTO – O recebimento dos equipamentos, objeto 
deste contrato, será realizado nos termos do Edital do Pregão Nº: 21/2020. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO – O pagamento será feito pela CONTRATANTE, 
em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, 
diretamente no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de 
Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
 
CLÁUSULA NONA – GARANTIA – Para a execução do objeto do presente contrato, a 
CONTRATADA está dispensada da apresentação de garantia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO – As despesas inerentes à 
execução do objeto da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações:  



   

 

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

www.saofelix.mg.gov.br 

 

 

DOTAÇÃO NOMENCLATURA FONTE 

   

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
 
11.1.1. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na respectiva licitação. 
 
11.1.2. cumprir todas condições impostas no Edital de origem, em sua proposta e neste 
termo de contrato. 
 
11.1.3. efetuar a entrega do(s) item(ns) objeto(s) da presente Ata de registro de preço, 
dentro dos parâmetros e prazos estabelecidos, em observância às normas legais e 
regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica. 
 
11.1.4. acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas. 
 
11.1.5. substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) item(s) em que se 
verifiquem danos em decorrência do transporte, no prazo máximo de 2 (dois) dias, 
contados da notificação que lhe for entregue oficialmente. 
 
11.2. A CONTRATADA, além de responder civil e criminalmente por todos os danos 
que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao Município de São Félix de 
Minas e ou a terceiros, deverá executar o objeto deste contrato, de acordo com o 
explicitado na Cláusula Primeira, em estrita observância à legislação vigente, cabendo-
lhe ainda: 
 
11.2.1. Responsabilizar-se pelos tributos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer 
outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias para a fiel execução 
deste contrato; 
 
11.2.2. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que seus empregados e ou 
subcontratados, porventura, venham causar ao Município de São Félix de Minas e/ou a 
terceiros. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
12.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
 
12.1.1. Reservar os recursos necessários ao pagamento; 
 
12.2.1. Efetuar o pagamento dentro do prazo e condição previstos neste contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO - A execução do 
Contrato será acompanhada e fiscalizada por ______________servidor da, 
especialmente designados pelo (responsável pelo órgão contratante). 
 
13.1 - A fiscalização será exercida no interesse do Município de São Félix de Minas e 
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
13.2 - A fiscalização do Contrato verificará se os produtos foram entregues de acordo 
com as exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar: 
 
13.2.1 - estando os produtos em conformidade, os documentos de cobrança deverão 
ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor responsável pelos 
pagamentos do Município de São Félix de Minas para o devido pagamento; 
 
13.2.2 - em caso de não conformidade, será lavrado Termo circunstanciado de Recusa 
dos equipamentos, que será encaminhado à CONTRATADA para adoção das 
providências que se fizerem necessárias. 
 
13.3 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão 
ser prontamente atendidas pela CONTRATADA. 
 
13.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar os equipamentos entregues, 
se em desacordo com os termos do Edital do Pregão Nº: 21/2020. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES – Pela infração das cláusulas do 
Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes penalidades: 
 
14.1 - advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretam prejuízos significativos ao objeto da licitação; 
 
14.2 - multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o 
ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 
14.2.1 - irregularidade das condições de habilitação e/ou do SICAF, caso a 
irregularidade permaneça por mais de 15 (quinze) dias contados do recebimento de 
notificação formal enviada pela CONTRATANTE; 
 
14.2.2 - atraso de até 10 (dez) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu 
substituto; 
 
14.2.3 - não fornecimento dos contatos exigidos no inciso XVIII da Cláusula Décima 
Primeira do presente contrato; 
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14.2.4 - demais infrações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas 
aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da licitação nem 
prejuízos ao erário público; 
 
14.3 - multa de 2,00% (dois por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para o 
ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 
14.3.1 - paralisação do fornecimento por período de até 03 (três) dias úteis, mesmo em 
caso de greve; 
 
14.3.2 - atraso de 10 (dez) a 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu 
substituto; 
 
14.3.3 - irregularidade das condições de habilitação, caso a irregularidade permaneça 
por mais de 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação formal enviada pela 
CONTRATANTE; 
 
14.4 - multa de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para 
o ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 
14.4.1 - paralisação do fornecimento por período de 03 (três) a 05 (cinco) dias úteis, 
mesmo em caso de greve; 
 
14.4.2 - atraso de mais de 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu 
substituto; 
 
14.4.3 - demais infrações contratuais consideradas faltas médias, assim entendidas 
aquelas que reduzam ou dificultem a produtividade de pelo menos um servidor da 
CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo leve ao erário público; 
 
14.5 - multa de 7,00% (sete por cento) sobre o valor estimado da contratação para o 
ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 
14.5.1 - paralisação do fornecimento por período de 06 (seis) a 10 (dez) dias úteis, 
mesmo em caso de greve; 
 
14.6 - multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação para o 
ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 
14.6.1 - paralisação do fornecimento por período de 11 (onze) dias úteis a 30 (trinta) 
dias corridos, mesmo em caso de greve; 
 
14.6.2 - recusa a arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros 
por seus empregados durante o entrega dos produtos ou causado pela má qualidade 
dos materiais fornecidos; 
14.7 - multa de 15,00% (quinze por cento) sobre o valor estimado da contratação para 
o ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
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14.7.1 - paralisação do fornecimento por período de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) 
dias corridos, mesmo em caso de greve; 
 
14.7.2 - demais infrações contratuais consideradas faltas graves, assim entendidas 
aquelas que reduzam, dificultem ou impeçam a produtividade de pelo menos um (a) 
divisão/serviço da CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo médio ao erário público; 
 
14.8 - multa de 20,00% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação para o 
ÓRGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos: 
 
14.8.1 - paralisação do fornecimento por mais de 60 (sessenta) dias corridos, mesmo 
em caso de greve; 
 
14.8.2 - demais infrações contratuais consideradas faltas gravíssimas, assim 
entendidas aquelas que impeçam a produtividade de mais de um(a) divisão/serviço da 
CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo grave ao erário público; 
 
14.9 - Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a União, por prazo de até 02 (dois) anos, pela inexecução parcial ou total 
do Contrato, quando essa falta acarretar significativo prejuízo à realização das 
atividades institucionais da CONTRATANTE e/ou ao erário público ou grave 
descumprimento da legislação trabalhista e/ou previdenciária; 
 
14.10 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
brasileira, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, por inexecução total do 
Contrato que acarrete grave prejuízo ao objeto contratado ou por apresentação de 
informação e/ou documentos falsos. 
 
14.11 - As penalidades mencionadas no caput poderão ser cumuladas na forma do 
disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. 
 
14.12 - O valor das multas aplicadas ou de eventual indenização deverá ser recolhido 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, sendo que a 
aplicação de multa não impede e nem prejudica a aplicação das demais sanções. 
 
14.13 - Se o valor da multa ou eventual indenização não for pago, será descontado do 
pagamento a que a empresa fizer jus, ou ainda, quando for o caso, será inscrito na 
Dívida Ativa do Município, e cobrado judicialmente. 
 
14.14 - No caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada 
por período igual ao da suspensão, sem prejuízo das multas previstas e das demais 
cominações legais. 
 



   

 

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

www.saofelix.mg.gov.br 

 

14.15 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de 
defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva intimação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO – O presente Contrato poderá ser 
rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, 
observado o estabelecido nos artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadamente nos casos 
abaixo: 
 
15.1 - Cancelamento ou revogação da Ata de Registro de Preços; 
 
15.2 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 
15.3 - O cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento, levando 
a Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos 
estipulados; 
 
15.4 - O atraso injustificado do início do fornecimento, sem justa causa e sem prévia 
comunicação à Administração; 
 
15.5 - A paralisação do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicação à 
Administração; 
 
15.6 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem 
como fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que prejudique a 
execução do Contrato ou implique descumprimento ou violação, ainda que indireta, das 
normas legais que disciplinam as licitações, com exceção dos serviços mencionados 
no Termo de Referência; 
 
15.7 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
15.8 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 
Parágrafo Primeiro do Artigo 67 da Lei n.º 8.666/93; 
 
15.9 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
15.10 - A dissolução da sociedade; 
 
15.11 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, 
desde que prejudique a execução do Termo de Contrato; 
 
15.12 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual 
está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o Termo de Contrato; 
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15.13 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
15.14 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada 
impeditiva da execução do Termo de Contrato. 
 
15.15 - No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os 
artigos 79 e 80 da Lei 8.666 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES – Este Contrato poderá ser alterado na 
forma do disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, sempre por meio de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CASOS OMISSOS – Fica estabelecido que, caso 
venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos 
omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste 
instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei 
n.º 8.666/93, aplicando a esses dispositivos, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO – Para todas as questões pertinentes ao 
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena - MG, 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 
lavrado o presente Contrato, nos termos do art. 60 da Lei n.º 8.666/93, que, lido e 
achado conforme, é assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelas partes 
contratantes, tendo uma via sido arquivada nas dependências da CONTRATANTE, 
com registro de seu extrato. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG,....... de .......................... de 2020. 
 
 
 CLEUDISON LUIZ DA SILVA                        REPRESENTANTE DA EMPRESA  
         Prefeito Municipal                                                    CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome ______________________________  Nome __________________________ 
 
CPF: _________________________      CPF: _________________________ 
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº: 21/2020 

 

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: 21/2020, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de 

Habilitação serão recebidos pela Pregoeira às 09h00 do dia 07/12/2020, na sala da 

Comissão Permanente de Licitações, situado à Rua Frei Inocêncio, n° 236 – Centro – 

São Félix de Minas - MG. 

 

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, ____ de ___________ de 2020. 

 

________________________________________ 

EMPRESA 

CNPJ: _________________ 

 

Nome Legível: _______________________________________ 


