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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 
Processo Administrativo Licitatório nº 024/2022 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO-MG, por meio de sua Comissão Permanente de 

Contratação, designada pela Portaria nº 081/2021, datada de 30/06/2021, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, do tipo 
MENOR PREÇO UNITÁRIO, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS, REDES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, qual será 
regido pela Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, e artigo 75, inciso II da 
Lei Federal n 14.133/2021, pelo disposto no presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas 
demais normas aplicáveis ao objeto deste certame. 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ATÉ 16:00 HORAS DO DIA 27/04/2022. 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Berilo-MG, situada na Av. Antônio 
Carlos, nº 85, Centro, neste município, ou por meio do endereço de e-mail 
licitacao@berilo.mg.gov.br.  
Divulgação do resultado: em até 2 (dois) dias úteis após a data limite de recebimento das 
propostas. 

 
I. OBJETO 
1.1. A presente dispensa de licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS, REDES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 
 
II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME E DA FORMA DE 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

2.1. Modalidade: 
2.1.1. Dispensa de Licitação, com base legal no inciso I I do art. 7 5  da Lei Nacional nº 
14.133/2021. 
2.1.2. Tipo Menor Preço Unitário 

2.2. Critério de Julgamento 
2.2.1. Menor preço unitário. Análise dos requisitos solicitados no Termo de Referência 
/Projeto Básico em anexo. 
2.2.2. As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências legais e deste 
edital serão classificadas conforme o preço, sendo considerado vencedor aquele que 
apresentar o menor preço global. 
2.2.3. O não atendimento dos requisitos para participação ensejará na desclassificação da 
proposta. 
2.2.4. Poderão participar desta Dispensa de Licitação quaisquer licitantes que: 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta Dispensa, e que 
cumpram com todas as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos; 

b) Atenderem os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; 

c) Comprovarem possuir os documentos de habilitação exigidos neste edital; 
2.2.5. Não poderão concorrer neste Processo: 
a) Empresas que sejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 
2.2.6. A participação dos interessados dar-se-á pelo encaminhamento da proposta, por meio 
físico ou eletrônico, não sendo aceitas quaisquer propostas por forma diversa. 

mailto:licitacao@berilo.mg.gov.br
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2.2.7. Os valores deverão estar expressos em moeda corrente nacional, devendo o preço 
incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros 
pertinentes à execução do objeto licitado. 
2.2.8. A participação no certame implicará na validade da proposta pelo prazo de 60 dias, a 
contar da data marcada para a abertura das propostas. 
2.2.9. Esta Dispensa de Licitação é destinada à participação exclusiva de Micro Empresas, 
Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas, atendendo o disposto no art. 48, I, da Lei 
Complementar 123/2006. 
2.2.10. Não se aplica o disposto no subitem anterior quando não houver um mínimo de 03 
(três) fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP ou Equiparadas, com sede local, 
ou nos municípios circunvizinhos, capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
 
III. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  
3.1. Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail licitacao@berilo.mg.gov.br, 
pelo telefone (33) 3737-1172 ou diretamente no setor de Licitações da Prefeitura Muncipal de 
Berilo na Praça Doutor Antonio Carlos, 85 – Centro. 
 
IV.  DA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRONICO OFICIAL 
4.1. A presente manifestação de interesse em obter propostas, através do presente edital, será 
divulgada através do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Berilo/MG, conforme 
prevê no § 3º do art. 75 da Lei 14.133/2021, com o objetivo de viabilizar a seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administração Municipal.  
4.2. Conforme prevê no artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, O ato que autoriza a 
contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à 
disposição do público em sítio eletrônico oficial. 
4.3. Para fins de atendimento ao dispoto no subitem anterior, o sitio oficial do município é 
www.berilo.mg.gov.br. 
 
V. DA FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA 
5.1. A proponente deverá preencher a minuta de proposta indicada no anexo II do presente 
edital e observará o seguirnte: 
a) NA OFERTA DA PROPOSTA deve estar incluso o valor de todas as taxas e tributos; 
b) Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e que se lograr êxito apresentará a 
documentação de habilitação indicada no item VI deste edital. 
c) Prazo de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento definitivo da prestação dos serviços pelo gestor da contratação, por meio de 
ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, acompanhado 
dos documentos fiscais. 
d) Prazo de Vigência: Até 31 de dezembro de 2022 a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado na forma da Lei 14.133/2021. 
e) Local da Prestação de Serviços: Os serviços deverão ser em toda extensão municipal, tanto 
na área urbana quanto na zona rural. 
 
VI. DA REGULARIDADE 
6.1. Após a divulgação do resultado das propostas, a Comissão Permanente de Contratação 
convocará o proponente classificado em primeiro lugar para comprovar a regularidade 
jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e declarações no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas, através do e-mail licitacao@berilo.mg.gov.br.  
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6.1.1. A proposta e os documentos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados 
em original ou por cópia autenticada, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da 
solicitação do Presidente da Comissão Permanente de Contratação, ao Município de Berilo, 
Setor de Licitações, Praça Doutor Antônio Carlos, nº 85, Centro, neste município. 
6.2. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.2.1. Conforme previsão contida no art. 66 da Lei Federal n° 14.133/2021, "A habilitação 
jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a 
documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da 
pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada."  
6.2.2. Cédula de identidade do representante legal da empresa; 
6.2.3. Em se tratando de Procuradores deve ser apresentado instrumento de procuração 
pública ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de interposições de recursos, 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem os poderes do mandante para 
a outorga. 
6.2.4. 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; 
6.2.5. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
6.2.6. 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, acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
6.3. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), comprovando que 
o ramo da atividade pertinente e compatível com o objeto licitado; 
6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado; 
6.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e INSS), Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
6.3.4. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
6.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; 
6.4. RELATIVOS À REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.4.1. Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência e 
Concordata) expedida pelo Cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, 
emitida, a no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes; 
 
VII. BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06   
7.1. Aplicam-se ao presente procedimento as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
VIII. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
8.1. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da dotação orçamentária 
seguinte:  
03.01.01.04.122.0002.2010 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos 33903900 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
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Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0073 
03.01.03.06.181.0003.2017 Manutenção Convênio com Polícia Civil 33304100 Contribuições 
FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0110 
04.01.01.10.122.0013.2024 Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. 
VINC. FICHA 0154 
04.01.02.10.301.0010.2028 Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO FICHA 

0206 
05.01.01.12.122.0015.2042 Manutenção da Administração do Ensino Municipal 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 
FICHA 0373 

07.01.01.20.122.0002.2073 Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0685 
08.01.01.04.123.0002.2080 Manutenção das Atividades Administrativas da Fazenda 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0724 
09.01.01.04.122.0004.2085 Manutenção das Atividades Sec. Mun. Desenv. Social e Cultural 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0766 
09.03.03.08.244.0005.2098 Serviços da Proteção Social Básica 33903900 Outros Serv. Terc. - P. 
Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0888 
 
9.1. DEMAIS CONDIÇÕES 
9.1. É facultado ao órgão emissor do edital, em qualquer fase do procedimento, a promoção 
de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, 
ou solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que deverão ser satisfeitos no prazo 
máximo de 24 horas. 
9.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula. 
9.3. À Prefeitura Municipal, caberá aplicar a Empresa vencedora, total ou parcialmente 
inadimplente, as sanções previstas no Anexo I (Termo de Referência) deste edital, na Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, quaisquer outros dispositivos legais, garantindo-se 
amplo direito de defesa. 
9.4. Para obter maiores informações sobre como participar da Dispensa de Licitação, a 
empresa poderá entrar em contato com a Comissão Permanente de Contratação, pelo e-mail: 
licitacao@berilo.mg.gov.br. 
9.5. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário de 
Brasília (DF). 
9.6. Fica eleito o foro da Cidade de Minas Novas/MG, para dirimir quaisquer dúvidas na 
realização deste serviço. 
 

                                                                                       Berilo/MG, 18 de abril de 2022. 
 

 
ALAN EDUARDO FERREIRA DIAS 

Presidente da Comissão Permanente de Contratação 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 

1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação destina-se a colher propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS, REDES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 
1.2. O valor máximo que a Prefeitura se dispõe a pagar é R$ 2.366,60 mensais. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A Prefeitura Municipal de Berilo/MG presta atendimento nas mais diversas áreas do 
setor público municipal e a parte administrativa dos serviços prestados são dependentes dos 
equipamentos de informática, uma vez que estão vinculados ao acesso à sistemas próprios  e 
de Internet, impressão de documentos, prestação de contas aos órgãos de controle e outros. 
2.2. Diante disso, surge a necessidade da contratação de serviços para que seja feita a 
manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos, para que posam dar condições de 
trabalho de forma efetiva visando a prestação de serviços de qualidade aos munícipes, uma 
vez que a prefeitura não dispõe de mão-de-obra disponível e qualificada para tal.. 
2.3. A contratação em tela tem fundamento no artigo 75, II da Lei n.º 14.133/21, em que a lei 
classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços afigura-se dentro da 
situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 14.133/21, em hipóteses tais, a 
administração pode efetivamente realizar a contratação direta dos referidos serviços, 
mediante dispensa de licitação, conforme artigo 75, II do referido diploma, verbis: “Art. 75. É 
dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;” Note-se, pois, que a Lei autoriza 
a dispensa de licitação no caso de no caso de compras e serviços, cujo valor não seja superior a 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos 
casos em que a administração pode efetivamente dispensar o processo licitatório, pois o valor 
limite para a dispensa de licitação é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), realizando a 
contratação direta para não ocasionar prejuízos, conforme estabelece o artigo 75, inciso II da 
Lei nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021. 
 
3. DA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1. A CONTRATADA deverá dispor de funcionário com disponibilidade para atendimento 
imediato na sede do município, nas zonas rurais e no Distrito para atendimentos 
REGULARES e de URGÊNCIA, conforme prazos estabelecidos a seguir. 
3.2. A CONTRATADA obriga-se a atender os chamados de URGÊNCIA em, no máximo, 01 
(uma) hora e os chamados REGULARES em, no máximo, 02 (duas) horas, quando se tratar 
das imediações urbanas. Se tratando do atendimento nas zonas rurais do município, a 
CONTRATADA obriga-se a iniciar o atendimento aos chamados REGULARES às 08h00min 
do próximo dia útil, ressalvados os casos de URGÊNCIA em que há eminente risco aos bens e 
serviços públicos prestados, devendo a contrata deslocar-se ao local imediatamente após o 
chamado. 
3.3. A CONTRATADA arcará com todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, 
tais como alimentação, transporte, hospedagem, equipamentos e encargos trabalhistas para 
com seus funcionários, para a fiel e perfeita execução dos serviços, exceto materiais e 
equipamentos de substituição que serão fornecidos pela Contratante. 
3.4. A CONTRATADA obriga-se a recolher todo e qualquer resíduo proveniente das 
manutenções realizadas e destiná-los adequadamente, visando assim a preservação do meio 
ambiente e promovendo a sustentabilidade. 
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3.5. A CONTRATADA obriga-se a recolher todo e qualquer resíduo proveniente das 
manutenções realizadas e destiná-los adequadamente, visando assim a preservação do meio 
ambiente e promovendo a sustentabilidade. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 
4.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta Dispensa correrão à conta dos 
recursos assim consignados no orçamento vigente neste exercício financeiro de 2022: 
03.01.01.04.122.0002.2010 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0073 
03.01.03.06.181.0003.2017 Manutenção Convênio com Polícia Civil 33304100 Contribuições 
FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0110 
04.01.01.10.122.0013.2024 Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. 
VINC. FICHA 0154 
04.01.02.10.301.0010.2028 Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO FICHA 
0206 
05.01.01.12.122.0015.2042 Manutenção da Administração do Ensino Municipal 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 
FICHA 0373 

07.01.01.20.122.0002.2073 Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0685 
08.01.01.04.123.0002.2080 Manutenção das Atividades Administrativas da Fazenda 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0724 
09.01.01.04.122.0004.2085 Manutenção das Atividades Sec. Mun. Desenv. Social e Cultural 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0766 
09.03.03.08.244.0005.2098 Serviços da Proteção Social Básica 33903900 Outros Serv. Terc. - P. 
Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0888 
 
5. DO PAGAMENTO  
5.1. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário, no prazo de até 30 (trinta) 
dias após o atesto da Nota Fiscal pelo Fiscal e Gestor do Contrato. 
5.1.2. As faturas deverão ser entregues na Contabilidade/Tesouraria do Município, 
protocoladas, no endereço antes mencionado. 
a) Caso seja constatada alguma incorreção, o pagamento será efetuado no prazo estipulado na 
Cláusula 4.1 supra, porém, a contar da apresentação da fatura corrigida. 
b) Na fatura, com razão social completa e número da inscrição no CNPJ/MF de acordo com a 
documentação apresentada para a habilitação nesta Dispensa de Licitação, deverá, 
obrigatoriamente, constar o nome e o número do banco, o nome e o número da agência, e o 
número da conta corrente da Contratada. 
5.1.2. Só terão validade jurídica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela 
Fiscalização do Município. 
 
6. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 
6.1. Caso a LICITANTE adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazê-lo 
não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada 
inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua 
proposta. 
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7. DAS PENALIDADES 
7.1. Ocorrendo a hipótese de inadimplência contratual, a contratada ficará sujeita às 
penalidades prevista no artigo 156 da Lei 14.133/2021.  
7.2. Pela inexecução deliberada, total ou parcial, das condições estabelecidas, a Administração 
poderá garantida prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes penalidades: 
7.2.1. Advertência por escrito; 
7.2.2. Em caso de descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, poderá ser aplicada 
multa de até 30% do valor do contrato, sendo que, em caso de atraso na execução do objeto 
contratual, será aplicada multa diária de 2% do valor do contrato; 
7.2.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante, 
por um período não superior a 03 (três) anos, conforme na forma do § 4º do art.156 da Lei n.º 
14.133/2021; 
7.2.4. Extinção do Contrato. 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, avaliação pelo 
Município de Berilo/MG. 
8.2. A fiscalização, exercida no interesse do Município, não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a 
causar ao Município ou a terceiros. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Nenhum pagamento ou indenização será devido às licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documentos e propostas relativos ao presente certame. 
9.2. A rubrica aposta nos documentos apresentados não implicará reconhecimento de validade 
e regularidade de seu conteúdo, mas apenas de sua existência física. 
9.3. É facultada à CPC do Município, em qualquer fase da licitação, caso julgue necessário, 
suspender a sessão, de habilitação ou de classificação e julgamento das propostas, para melhor 
analisar o conteúdo dos envelopes e, posteriormente, proferir sua decisão. 
9.4. De todas as reuniões realizadas serão lavradas Atas que circunstanciarão as principais 
ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos interessados, por estes próprios reduzidas 
a termo, devidamente assinadas pelos membros da CPC do Município e pelos licitantes 
presentes. 
9.5. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação por parte da licitante que deveria 
constar originariamente na proposta. 
9.6. O resultado desta licitação será comunicado às licitantes, mediante convocação para esse 
fim, ou através da publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros e Quadro de Avisos. 
9.7. Havendo quaisquer divergências entre o contrato e o projeto básico, prevalecerá o 
disposto no contrato. 
9.8. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do projeto 
básico, deverão ser dirigidas, por escrito, em forma de “Pedido de Esclarecimento”, ao 
Presidente da CPC do Município, pelo e-mail: licitacao@berilo.mg.gov.br, podendo ainda ser 
encaminhadas ao seguinte endereço: Setor de Licitações da Prefeitura situada Praça Doutor 
Antônio Carlos, 85. Centro, Berilo/MG, em dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 
13h30min às 16h30min, com antecedência. 
9.9. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação à presente Dispensa 
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encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Setor de Licitação do Município e 
divulgados também no quadro de avisos do Município de Berilo/MG. 
9.10. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente 
aos ora fixados. 
9.11. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar em sua 
documentação endereço, números de telefone, fax, correio eletrônico, bem como, o nome da 
pessoa indicada para contatos e em suas propostas, arquivo digital com o modelo de proposta 
disponibilizado pela administração devidamente preenchido. 
9.12. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Comissão Permanente de Licitação do 
Município, no endereço alhures mencionado, no horário das 08h00min as 12h00min e 
13h30min as 16h30min, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (33) 3737-1172, e-mail: 
licitaçao@berilo.mg.gov.br.  
9.13. Fica eleito o Foro da Comarca de Minas Novas/MG, para dirimir quaisquer questões 
oriundas desta licitação, por mais privilegiado que outro possa parecer. 
 
 
 
 

Berilo/MG, 18 de abril de 2022. 
 
 
 
 

ALAN EDUARDO FERREIRA DIAS 
Presidente da CPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
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ANEXO II  
PROPOSTA COMERCIAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 

 
Ao 
Presidente da Comissão Permanente de Contratação - CPC 
Alan Eduardo Ferreira Dias 
 
Senhor, 
A empresa ........................ inscrita no CNPJ sob o n.º ........................, sediada à 
......................................., em ......................../......., CEP .........................., por intermédio do seu 
representante legal, o(a) Sr. ..................., inscrito(a) no CPF sob o n.º .................................. e 
portador(a) do RG n.º .........................., vem perante esta Comissão, APRESENTAR sua 
proposta de preços conforme segue: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE VLR UNIT. VLR TOT. 

1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS, REDES E OUTROS 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

MÊS 12   

 
Validade da proposta (não inferior à 60 dias): __________ 
 
DECLARAMOS que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 
contidas no Edital desta Dispensa de Licitação, bem como verificamos todas as especificações 
nele contidas, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele 
façam parte, e que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, 
influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, 
assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, 
contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos. 
 

Berilo/MG, ........ de abril de 2022. 
 
 
 
 

 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Carimbo padronizado do CNPJ 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, 

DA CF/88 
 
Com fundamento no art. 75, II da Lei Federal N° 14.133/2021 

 
(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º (...), sediada na (endereço 
completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.º (...) e inscrito(a) no CPF sob o n.º (...), DECLARA, para fins do disposto no 
artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 
Ressalva: (   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (Assinalar 
com um "X", em caso afirmativo, o campo anterior) 
 

Berilo/MG, ........ de abril de 2022. 
 
 
 
 

NOME DA EMPRESA 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO/MG 

Administração 2021-2024 

 

       

Praça Doutor Antônio Carlos, 85 – Centro, Berilo/MG, CEP 39640-000 

CNPJ 17.700.758/0001-35 Telefax (33) 3737-1172 

 

ANEXO IV - MINUTA CONTRATO N° ....../2022 
 

CONTRATO DE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BERILO, E DE OUTRO, A EMPRESA 
_______________________ 

 
O MUNICÍPIO DE BERILO/MG, pessoa jurídica pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede administrativa na Avenida Dr. Antônio Carlos, nº 85, Centro, na cidade de Berilo, 
Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 17.700.758/0001-35, neste ato representado 
pela Prefeita Municipal, a Sra. Elane Luiz Alves, portadora do CPF Nº 030.574.736-36, 
residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, 
a empresa ..........................................., com sede na (endereço completo) 
.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n° ...................... ...............,  que 
apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo seu (cargo) 
........................, (nome completo) ................., (nacionalidade) .............., (estado civil) ............, 
portador da Cédula de Identidade RG n° .............. e inscrito no CPF/MF sob o n° 
.................................., domiciliado na (endereço completo) .............., doravante denominado 
CONTRATADA, firmam o presente contrato para  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS, REDES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, oriundo de 
certame licitatório, na modalidade Dispensa de Licitação, do tipo menor preço, estando de 
acordo com o Edital de Licitação respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo 
o que dispõe a Lei n° 14.133/2021, sujeitando-se as partes às determinações da legislação 
supra e suas posteriores alterações, bem como às seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS, REDES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme 
especificações constantes no Projeto Básico, incluindo o fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra. 
 
CLÁUSULA II - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
2.1. DA CONTRTADA 
2.1.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços objeto do presente contrato de acordo 
com as condições nela estabelecidas; 
2.1.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas decorrentes da prestação 
dos serviços. 
2.1.3. É de responsabilidade da CONTRATADA, assumir inteira responsabilidade civil, 
administrativa ou penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela 
mesma, seus empregados ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros, incluídas ai 
encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da prestação dos 
serviços ora contratados. 
2.1.4. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade de realizar visitas semanais a todas as 
dependências da Administração Municipal para vistorias preventivas nos equipamentos tanto 
na sede municipal, distrito e comunidades rurais. 
2.1.5. A CONTRATADA deverá dispor de funcionário com disponibilidade para atendimento 
imediato na sede do município, nas zonas rurais e no Distrito para atendimentos 
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REGULARES e de URGÊNCIA, conforme prazos estabelecidos a seguir. 
2.1.6. A CONTRATADA obriga-se a atender os chamados de URGÊNCIA em, no máximo, 01 
(uma) hora e os chamados REGULARES em, no máximo, 02 (duas) horas, quando se tratar 
das imediações urbanas. Se tratando do atendimento nas zonas rurais do município, a 
CONTRATADA obriga-se a iniciar o atendimento aos chamados REGULARES às 08h00min 
do próximo dia útil, ressalvados os casos de URGÊNCIA em que há eminente risco aos bens e 
serviços públicos prestados, devendo a contrata deslocar-se ao local imediatamente após o 
chamado. 
2.1.7. A CONTRATADA arcará com todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, 
tais como alimentação, transporte, hospedagem, equipamentos e encargos trabalhistas para 
com seus funcionários, para a fiel e perfeita execução dos serviços, exceto materiais e 
equipamentos de substituição que serão fornecidos pela Contratante. 
2.1.8. A CONTRATADA obriga-se a recolher todo e qualquer resíduo proveniente das 
manutenções realizadas e destiná-los adequadamente, visando assim a preservação do meio 
ambiente e promovendo a sustentabilidade. 
2.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
2.2.1. A CONTRATANTE se obriga a: 
2.2.2. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua 
Equipe de Fiscalização; 
2.2.3. Emitir a Ordem de Serviço; 
2.2.4. Fornecer os dados necessários para a execução do projeto, bem como permitir o acesso 
dos empregados da CONTRATADA para realização dos levantamentos e apontamentos 
necessários à execução dos serviços. 
2.2.5. Efetuar os pagamentos pelos serviços realizados, na forma e prazo estabelecidos neste 
Contrato. 
2.2.6. A CONTRATANTE proporcionará à CONTRATADA todas as facilidades necessárias à 
boa execução dos serviços deste Contrato, e designará representantes para acompanhar o 
andamento dos serviços e dirimir eventuais dúvidas a ele vinculadas. 
2.2.7. A CONTRATANTE fornecerá qualquer outra informação ou dirimirá qualquer dúvida 
que a sua Equipe de Fiscalização não logre elidir, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração do Município de Berilo. MG, instalada na Praça Doutor Antônio Carlos, 85. 
Centro, Berilo/MG. 
2.2.8. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos devidos em função do presente Contrato 
estritamente de acordo com o disposto nas Cláusulas IX e com o disposto no Cronograma 
Físico-financeiro em anexo. 
 
CLÁUSULA III - DOS REAJUSTES 
3.1. Havendo prorrogação da vigência contratual e após 01(um) ano contado da assinatura do 
contrato, poderá haver o reajuste nos termos do inciso LVIII, do art. 6° e § 8º  do art. 25 da Lei 
14.133/2021 adotando o índice IPCA ou outro que vier a subtituí-lo, através de simples 
apostila conforme prevê o art. 136 da Lei Federal N° 14.133/2021.   
 
CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA 
4.1. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura para findar em 31 de 
dezembro de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado nos termos do art. 107 da Lei 
14.133/2021 caso fique comprovado, observadas as disposições legais reguladoras da matéria. 
 
CLÁUSULA V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. As despesas atinentes à execução deste Contrato serão atendidas com os recursos assim 
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consignados no orçamento de 2022: 
03.01.01.04.122.0002.2010 Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0073 
03.01.03.06.181.0003.2017 Manutenção Convênio com Polícia Civil 33304100 Contribuições 
FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0110 
04.01.01.10.122.0013.2024 Manutenção da Coordenação Administrativa de Gestão em Saúde 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. 
VINC. FICHA 0154 
04.01.02.10.301.0010.2028 Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO FICHA 

0206 
05.01.01.12.122.0015.2042 Manutenção da Administração do Ensino Municipal 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 
FICHA 0373 

07.01.01.20.122.0002.2073 Manutenção Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0685 
08.01.01.04.123.0002.2080 Manutenção das Atividades Administrativas da Fazenda 33903900 
Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0724 
09.01.01.04.122.0004.2085 Manutenção das Atividades Sec. Mun. Desenv. Social e Cultural 
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0766 
09.03.03.08.244.0005.2098 Serviços da Proteção Social Básica 33903900 Outros Serv. Terc. - P. 
Jurídica FONTE 100 RECURSOS ORDINÁRIOS FICHA 0888 
 
CLÁUSULA VI - DO PREÇO 
6.1. A CONTRATADA realizará os serviços objeto deste Contrato pelo preço global de R$ 
_________ (_________________), de acordo com a proposta comercial. 
6.1.1. O preço ajustado na presente Cláusula, compreende todos os encargos e despesas com 
mão-de-obra, materiais, tributos, serviços de terceiros, inclusive obrigações trabalhistas, cíveis 
e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, 
licenças, cópias dos projetos, entre outros. 
 
CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO  
7.1. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário, no prazo de até 30 (trinta) 
dias após o atesto da Nota Fiscal pelo Fiscal e Gestor do Contrato. 
7.1.2. As faturas deverão ser entregues na Contabilidade/Tesouraria do Município, 
protocoladas, no endereço antes mencionado. 
a) Caso seja constatada alguma incorreção, o pagamento será efetuado no prazo estipulado na 
Cláusula 4.1 supra, porém, a contar da apresentação da fatura corrigida. 
b) Na fatura, com razão social completa e número da inscrição no CNPJ/MF de acordo com a 
documentação apresentada para a habilitação nesta Dispensa de Licitação, deverá, 
obrigatoriamente, constar o nome e o número do banco, o nome e o número da agência, e o 
número da conta corrente da Contratada. 
7.1.3. Só terão validade jurídica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela 
Fiscalização do Município. 
 
CLÁUSULA VIII - DOS MOTIVOS DE RESCISÃO, ALTERAÇÕES E MULTA 
RESCISÓRIA 
8.1. Ocorrendo a hipótese de inadimplência contratual, a contratada ficará sujeita às 
penalidades prevista no artigo 156 da Lei 14.133/2021.  
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8.2. Pela inexecução deliberada, total ou parcial, das condições estabelecidas, a Administração 
poderá garantida prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes penalidades: 
8.2.1. Advertência por escrito; 
8.2.2. Em caso de descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, poderá ser aplicada 
multa de até 30% do valor do contrato, sendo que, em caso de atraso na execução do objeto 
contratual, será aplicada multa diária de 2% do valor do contrato; 
8.2.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante, 
por um período não superior a 03 (três) anos, conforme na forma do § 4º do art.156 da Lei n.º 
14.133/2021; 
8.2.4. Extinção do Contrato. 
8.4. O presente contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 125 e outras disposições 
da lei 14.133/2021. 9.5 - Em caso de rescisão contratual por culpa da contratada esta ficará 
sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor global deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA  IX –DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 
9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que fizerem necessárias no objeto do presente contrato até 25 % (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do contrato atualizado, conforme art. Art. 125. da lei 14.133/2021.  
 
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES 
10.1. Caso a LICITANTE adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazê-lo 
não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada 
inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua 
proposta. 
 
CLÁUSULA XI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
11.1. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou 
material que seus empregados venham a causar ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando da execução do objeto deste Contrato. 
11.1.1. A CONTRATANTE estipulará o prazo razoável para reparação do dano causado. 
11.2. Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o 
presente Contrato serão executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se 
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuízos advindos de casos fortuitos. 
 
CLÁUSULA XII - DA FISCALIZAÇÃO 
12.1. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, avaliação pelo 
Município de Berilo/MG. 
12.2. A fiscalização, exercida no interesse do Município, não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a 
causar ao Município ou a terceiros. 
 
CLÁUSULA XIII - DA SUSPENSÃO 
13.1. Este Contrato poderá ser suspenso por razões de interesse público, de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento 
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, 
desde que haja conveniência para a Administração. 
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CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Havendo quaisquer divergências entre o contrato e o projeto básico, prevalecerá o 
disposto no contrato. 
14.2. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do projeto 
básico, deverão ser dirigidas, por escrito, em forma de “Pedido de Esclarecimento”, ao 
Presidente da CPC do Município, pelo e-mail: licitacao@berilo.mg.gov.br, podendo ainda ser 
encaminhadas ao seguinte endereço: Setor de Licitações da Prefeitura situada Praça Doutor 
Antônio Carlos, 85. Centro, Berilo/MG, em dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 
13h30min às 16h30min, com antecedência. 
14.3. Integram este Contrato as cópias da Proposta Comercial e do Cronograma Físico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentação constante dos Anexos II da 
Dispensa de Licitação n.º 003/2022. 
 
CLÁUSULA XVI - DO FORO 
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Minas Novas/MG, para dirimir questões oriundas 
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e 
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, forma e 
data. 
 

Berilo/MG, .....  de abril de 2022. 
 
 

ELANE LUIZ ALVES 
Prefeita Municipal 

NOME DA EMPRESA 
Sócio Administrador ou Equivalente 

CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1. ………………………………………………………………. CPF. ……………………………… 
2. ………………………………………………………………. CPF. ……………………………… 
 
 
 


