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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇAO 066/2022 

PREGAO PRESENCIAL Nº. 022/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

Regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Municipal N° 010/2006 (que regulamenta a 
modalidade pregão) e Decreto N° 008/2013 (que regulamenta o Sistema de Registro de preços 
em âmbito municipal) subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como 
pela Lei Complementar N° 123/06, 147/2014 e alterações posteriores. 

 

Objeto: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE 

CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS. 

  

PREGÃO PRESENCIAL 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

Data: 14/09/2022 

 

 

Horário: 09h00min. 

Local: 

Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Berilo/MG, 
situada à Praça Doutor Antônio Carlos, nº 85 – Centro, 

Berilo/MG. 
Email: licitacao@berilo.mg.gov.br 
 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME’S, EPP’S OU MEI’S. 

Pregoeira Municipal: FLÁVIA FERREIRA DAS NEVES AMARAL 
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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

 

1. PREAMBULO 

1.1 O MUNICÍPIO DE BERILO/MG, pessoa jurídica de direito público, com 

sede  nesta cidade, à Praça Doutor Antônio Carlos, n.º 85 – Centro, Berilo/MG, CEP 
39.640-000, inscrito no CNPJ sob o Nº 17.700.758/0001-35, por intermédio da Pregoeira 
nomeado pela Portaria nº 033/2022, de 01 de julho de 2022, torna público que realizará 

licitação na modalidade Pregão - Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos das 

Leis Federais N°: 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto Federal No 8.538/2015, Lei 
Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal N° 010/2006 
(que regulamenta a modalidade pregão) e Decreto N° 008/2013 (que regulamenta o 
Sistema de Registro de preços em âmbito municipal), objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE 

CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saude  do município de Berilo/MG, certame que se 
regerá pelas disposições legais aplicáveis e condições fixadas no presente instrumento 
convocatório. 

A sessão será conduzida pela Pregoeira, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados por 
Portaria. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 

na sessão de processamento logo após o credenciamento das empresas interessadas. 

O Pregão será realizado dia 14 de setembro de 2022, com início às 09h00min, na Sala do 
Setor de Licitações, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Berilo/MG, situada à 
Praça Doutor Antônio Carlos, nº 85 – Centro, CEP 39.640-000. 

ESCLARECIMENTOS – No endereço supracitado, pelo e-mail 
licitacao@berilo.mg.gov.br e ainda pelo telefone: (33) 3737-1172. A Gerência de Licitações 

não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles 
interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.  

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento 
convocatório. 

 

2 – OBJETO 
 
 2.1 É objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, 

COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, em atendimento das demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

2.1.1 Os interessados deverão adquirir o edital completo referente a este certame, no 
horário de 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h30min, de segunda a sexta-feira, 
na Prefeitura Municipal de Berilo/MG, situada à Praça Doutor Antônio Carlos, nº 85 – 
Centro, CEP 39.640-000 ou requerer via telefone (33) 3737-1172, ou ainda pelo e-mail: 
licitacao@berilo.mg.gov.br e pelo site: www.berilo.mg.gov.br. 

2.2 Nos preços ofertados deverão estar inclusos os custos de mão-de-obra, materiais e 

insumos necessários à execução do objeto, bem como outros custos relacionados à 
prestação dos serviços. 

2.3 A empresa deverá providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo Município na prestação dos serviços. 
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2.4 A empresa vencedora deverá: 

a) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada à 
prestação do serviço, sendo de inteira responsabilidade da empresa a contratação de 

funcionários necessários à perfeita execução do serviço; 

b) Ter reserva dos equipamentos para substituição nos casos de avaria ou sinistros, defeitos 
entre outros, às expensas da contratada; 

c) Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades 
desenvolvidas nos locais e em seu entorno; 

d) Manter equipe técnica suficiente e capacitada a fim de realizar os serviços, bem como a 

manutenção sempre que solicitado; 

e) Facilitar a ação da fiscalização do Município na inspeção dos serviços, prestando todas 
as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa; 

f) Manter durante a execução do serviço um responsável da empresa no local; 

g) Cumprir as normas relativas ao serviço prestado e segurança do trabalho. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

3.1 Poderão participar da presente licitação todos os fornecedores que realizem 

atividades no ramo pertinente ao objeto desta licitação. 

3.1.1 Os itens do Termo de Referência serão destinados à participação exclusiva de 

Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparadas, atendendo o disposto no art. 

48, I, da Lei Complementar 123/2006. 

3.1.2 -Os itens do Termo de Referência com valor inferior a R$ 80.000,00 serão 

destinados à participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte ou 

Equiparadas, atendendo o disposto no art. 48, I, da Lei Complementar 123/2006. 

 
Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer interessados que atenderem a todas 

as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto às de documentação. 

3.1.4 Não se aplica o disposto na cláusula 3.1.1, 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. 

3.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

3.2.1 Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam 

no país; 

3.2.2 Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração 

Pública; 

3.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração 

direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal; 
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3.2.4 Não atendam ao estipulado na cláusula 3.1. 

3.2.5 Que possuam participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável 

técnico que tenha vínculo empregatício com o Município de BERILO. 

3.3 O Licitante arcará integralmente com todos os custos de 

preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento 

licitatório. 

3.4 A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 
4 - DO CREDENCIAMENTO  
4.1 Para manifestar-se em seu nome durante todas as fases do procedimento licitatório 

do Pregão, as empresas licitantes poderão credenciar um representante, apresentando os 

documentos abaixo relacionados fora dos envelopes de “Proposta” e de “Documentação”, 

obedecendo aos seguintes critérios: 

4.1.1 Tratando-se de representante legal (sócio ou dirigente), este deverá identificar-se, 

exibindo a Cédula de Identidade, ou documento oficial com foto, juntamente com cópia 

autenticada ou original do respectivo Estatuto, Contrato Social, ou instru mento de Registro 

Comercial, registrado na Junta Comercial, ou, no caso de Sociedades Civis, o Ato 

Constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam 

expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

4.1.2 Tratando-se de procurador, este deverá identificar-se, exibindo a Cédula de 

Identidade ou documento oficial com foto, acompanhada de Instrumento Público de 

Procuração ou Instrumento Particular de Procuração com firma reconhecida, com poderes 

específicos para tomar qualquer decisão relativa a todas as fases do Pregão. 

4.1.3 A Procuração deverá ser acompanhada da via original ou cópia autenticada do 

Ato Constitutivo da empresa, comprovando a capacidade do(s) outorgante(s) para 

constituir procurador com os poderes exigidos. 

4.1.4 Deverá ser apresentada a Declaração de Cumprimento de Requisitos de 

Habilitação (Modelo do Anexo IV, deste Edital). 

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

4.3 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único a intervir no 

procedimento licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e efeitos 

previstos neste Edital. 

4.4 Fica assegurada aos licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos 

documentos previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto    ao 

processo, desde que aceito pela Pregoeira. 
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4.5 Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de 

enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou 

equivalente, da sede da Pequena Empresa. 

4.6. A participação nesta licitação é EXCLUSIVA às Microempresa-ME e empresas de 

pequeno porte – EPP e/ou equiparadas do ramo pertinente ao objeto licitado, para os lotes 

cujo valor seja até R$ 80.000,00(oitenta mil reais), que preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste Edital, observadas as demais normas insertas neste 

instrumento e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.6.1. Excepcionalmente, nos termos do Art. 49 da Lei Complementar 123/06 e Decreto 

Federal N° 8.538/2015 não se aplica o tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte indicados nos Artigos 47 e 48 da LC 123, 

quando: 

a) não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes 

de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a Administração Pública ou representar preju ízo ao 

conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente; considera-se não 

vantajosa a contratação quando: 

b1) resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou 

b2) a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios. c2) 

o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo 

menos um dos objetivos previstos no art. 1º do Decreto Federal N° 8.538/2015. 

 

5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  
5.1 - As propostas deverão ser apresentadas conforme o Modelo de Proposta – Anexo II, 

em uma via, datilografada ou processada em computador, com identificação da empresa 

proponente, assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado pelo nome e 

CPF dela constando obrigatoriamente: 

5.1.1 – Preço unitário, preço total por item e global. 

5.1.2 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data 

marcada para a abertura das mesmas. 

5.1.2.1 – A interposição de recursos por qualquer dos licitantes importará na suspensão 

do prazo de validade da proposta. 

5.2 - Nos preços propostos deverão estar 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, os quais ficarão a cargo única e 

exclusivamente da contratada. 

5.3 – Os materiais/equipamentos serão entregues no local determinado pelo Município de 

BERILO, por conta e risco do fornecedor e deverá ser feita em horário comercial pelo(s) 

licitante vencedor, por sua conta e risco, respeitando-se, o prazo máximo fixado na 

proposta, que não poderá ser superior a 05 (cinco) dias uteis, após ordem de serviços. 
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5.4 - Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, 

em algarismos com 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

6 - DA HABILITAÇÃO 

6.1 Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, com o 

mesmo CNPJ, relativos ao estabelecimento que firmará contrato com o Município de 

BERILO, em original ou cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência 

plena até a data fixada no preâmbulo deste instrumento: 

6.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 

6.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

6.1.4 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; 

6.1.5 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 e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

6.1.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

6.1.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Município; 

6.1.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão, 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; 

6.1.9 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

6.1.10 Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas 

situações previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada 

pelo representante legal do licitante, conforme modelo do ANEXO VI; 

6.1.11 Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial 

(Falência e Concordata) expedida pelo Cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa 

jurídica, emitida, a no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos 

envelopes, de acordo com o inciso II do Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; 
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- Nos casos de participação de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 

apresentado juntamente com a Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial 

exigida no item anterior, ATESTADO, emitido pelo juízo em que tramita o procedimento 

da recuperação judicial ou extrajudicial, certificando que a empresa está apta econômica e 

financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administração, 

levando em consideração o objeto a ser licitado, ou documento que comprove que o plano 

de recuperação foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 da Lei n.º 11.101/2005. 

6.1.12 -Certificado de Registro de Pessoa Jurídica e do Responsável Técnico emitido 

pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho competente 

e, ainda visto dos mesmos, no caso de empresas não sediadas no Estado, conforme as áreas 

de elétrica, mecânica ou qualquer outra relacionada ao objeto; 

6.1.13 - Atestado de capacidade técnico-operacional (mínimo de um), fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 

licitante, relativo à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos odontológicos, compatível em características com o objeto da presente 

licitação; 

6.1.14- Atestado de capacidade técnico-profissional (mínimo de um), f ornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do(s) 

responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do serviço, 

relativo à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 

odontológicos, compatível em características com o objeto da presente licitação;  

6.1.14.1- Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo 

por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 

certame. 

6.1.15 - Cartão do CNPJ. 

6.2 Se o Licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do 

CNPJ da filial, exceto quanto ao Comprovante de regularidade fiscal relativo à Fazenda 

Nacional e a Procuradoria Geral da União, por constar no próprio documento que é válido 

para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 

licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar 

o documento comprobatório de autorização para a centralização. 
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6.3 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de 

Documentação, para a devida autenticação pelo(a) pregoeiro(a) ou servidor apto para 

praticar tal ato. 

6.4 A ausência de documento, apresentação dos documentos incompletos ou em 

desacordo com o previsto neste Título INABILITARÁ A PROPONENTE. 

6.5 Os documentos retirados da Internet, que poderão ser apresentados em cópias não 

autenticadas, terão sua autenticidade certificada junto aos sites dos órgãos emissores para 

fins de habilitação. 

6.6 Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo 

de protocolo ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-

símile, mesmo autenticadas. 

6.7 A Micro-Empresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada deverá apresentar 

toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

6.7.1 Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a ME, EPP ou equivalente for declarada vencedora do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, para regularização da 

documentação. 

6.7.2 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de 

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (a) pregoeiro (a). 

6.7.3 Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos. 

6.7.4 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 ao (a) pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação. 

6.8 Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência  plena  

na data fixada para sua apresentação. 

6.8.1 Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa dias) dias anteriores à data de 

abertura do Pregão, exceto atestados de capacidade técnica, se exigidos. 

6.9 Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por 

qualquer tipo de protocolo. 
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6.10 A ausência dos documentos ou sua apresentação em desacordo com o previsto 

neste Título inabilitará o licitante e sujeitando-se o licitante às sanções legais. 

6.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o (a) 

pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando na ata a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

 
 
7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  E DA DOCUMENTAÇÃO 

 
7.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”. 

7.1.1. Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” deverão ser entregues aa Pregoeira, na sessão pública de abertura deste 
certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

Dia: 14/09/2022 

Horário: 09h00min 

Local: Sala de Reuniões do Setor de Licitações, no Prédio da Prefeitura, localizada à Praça 
Doutor Antônio Carlos, 85 – Centro, Berilo/MG, CEP 39.640-000. 

7.1.2 – Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 

7.1.2.1 – PROPOSTA COMERCIAL 

A/C DA PREGOEIRA FLÁVIA FERREIRA NEVES AMARAL 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2022 

DATA: 14/09/2022 – Ás 09h00min. 

 

7.1.2.2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A/C DA PREGOEIRAFLÁVIA FERREIRA NEVES AMARAL 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2022 

DATA: 14/09/2022 – As 09h00min 

7.2 - A Prefeitura Municipal de Berilo-MG, não se responsabilizará por envelopes de 
“Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” que não sejam entregues aa 
Pregoeira designado, no local, data e horário definidos neste edital. 

 

8 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

8.1 - No horário indicado no Preâmbulo deste Edital a PREGOEIRA iniciará a sessão 

pública do Pregão (Presencial), com o credenciamento dos representantes dos licitantes e 

posteriormente a abertura das propostas comerciais. 
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8.1.1 - Abertas as propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a 

todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 

imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

8.1.2 – Após a abertura da sessão de Pregão no horário previsto neste Edital, a 

PREGOEIRA poderá iniciar ou marcar nova data para abertura da sessão de lances, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas. 

8.1.3 – A classificação inicial da proposta não obsta a análise e a reprovação posterior de 

amostras e/ou documentações técnicas exigidas neste Edital e seus anexos e que venham a 

ser apresentadas até o final do certame. 

8.2 - DOS LANCES 

 

8.2.1 No dia, horário e local estabelecidos neste Edital, a PREGOEIRA fará a abertura 

da sessão, recebendo das empresas interessadas os documentos para credenciamento e os 

envelopes de Proposta de Preços e Documentação. 

8.2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação em contrário da PREGOEIRA. 

8.2.3 O credenciamento far-se-á por meio do ato constitutivo da empresa ou procuração, 

se for particular (Modelo Anexo V) com firma reconhecida, onde deverão constar poderes 

expressos para formulação de propostas, em lances verbais, para interposição de recursos, 

bem como para os demais atos inerentes ao certame. 

8.2.3.1 O credenciado deverá apresentar Cédula de Identidade ou equivalente, não lhe 

sendo permitido representar mais de uma empresa. 

8.2.4 Em se tratando de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 

para que possa gozar dos benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/06, com suas 

alterações posteriores, é obrigatória, no momento do CREDENCIAMENTO, a 

apresentação da Declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa. 

8.2.5 Terminado o credenciamento, a PREGOEIRA procederá abertura dos envelopes 

de propostas de preços e classificará a proposta de menor preço por item e aquelas que 

tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 

relativamente à proposta de menor preço. 

8.2.5.1 Quando não forem verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas 

condições aqui definidas, a PREGOEIRA classificará as melhores propostas subsequentes, 

até no máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
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8.2.6 Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelas 

licitantes, que deverão ser formulados em forma sucessiva em valores distintos e 

decrescentes. 

8.2.6.1 A PREGOEIRA convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior 

preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

8.2.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela PREGOEIRA, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.2.7.1 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes neste Edital. 

8.2.8 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

8.2.9 Sendo aceitável a proposta de menor preço, a PREGOEIRA abrirá o envelope 

contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

8.2.10 Constatado o atendimento das exigências de habilitação, a proposta será declarada 

vencedora provisória do certame. 

 

8.3 - DO JULGAMENTO 

8.3.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 

8.3.2 - Encerrada a etapa de lances e ordenadas às ofertas, a PREGOEIRA poderá 

encaminhar, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance de men or valor, 

para que possa ser obtido preço mais favorável, e subsequentemente decidir sobre sua 

aceitação. 

8.3.2.1 - Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e o valor estimado da contratação. 

8.3.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e 

que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

8.3.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, a PREGOEIRA informará quem é o 

licitante detentor da melhor oferta e este deverá comprovar sua situação de regularidade. 

8.3.3.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 

atender as exigências fixadas neste Edital ou determinar preços manifestamente 

inexequíveis. 

8.3.3.2 - Caso a PREGOEIRA entenda que o preço é inexequível, deverá, antes de 
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desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de 

seu preço; confirmada a inexequibilidade, e com a finalidade de tornar mais eficiente o 

certame, a PREGOEIRA poderá convocar os licitantes para a apresentação de novos 

lances, 

8.3.3.3 - Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos: 

8.3.3.3.1 -Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pelo 

Município de BERILO; 

8.3.3.3.2 - Contratação em andamento com preços semelhantes; 

8.3.3.4 - o licitante que ofertar preço considerado inexequível pela PREGOEIRA, e que 

não demonstre posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às sanções administrativas pela 

não-manutenção da proposta, inclusive aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal nº 8.666, 

de 1993; 

8.3.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital e seus anexos, será 

declarado o proponente vencedor provisoriamente. 

8.3.5 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender 

às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitan tes, na ordem de 

classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital e seus anexos, sendo o respectivo proponente declarado 

vencedor provisoriamente. 

8.3.6 - Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das 

propostas até o momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à 

contratação, observadas as seguintes regras: 

8.3.6.1 - A PREGOEIRA convocará a pequena empresa detentora da proposta de 

menor valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam 

iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo 

proponente vencedor, para que apresente novo lance INFERIOR ao melhor lance. 

 

8.3.6.2 – Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, a PREGOEIRA 

examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

8.3.6.3 - Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições  

habilitatórias da pequena empresa obedecerá ao procedimento previsto no item 8.3.3. 

8.3.6.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias, para a devida e necessária regularização. 

8.3.6.3.2 - Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena empresa 

regularizar sua documentação fiscal e trabalhista, a PREGOEIRA deverá suspender a 

sessão de Pregão para o item específico e registrar em ata que todos os presentes ficam, 

desde logo, intimados a comparecer no dia e horário informados para a retomada da sessão 
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de Pregão do item em referência. 

8.3.6.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus anexos, a 

pequena empresa será declarada vencedora, sendo o seu preço registrado para o objeto do 

certame. 

8.3.6.5 - Se a pequena empresa não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira      

convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de empate 

prevista no subitem 8.3.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.3.6.6 - Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não sejam 

atendidas às exigências documentais de habilitação, a PREGOEIRA registrará o preço do 

objeto do certame ao licitante originalmente declarado vencedor. 

8.3.6.7 - O disposto neste item (8.3.6) somente se aplicará quando a melhor oferta válida 

não tiver sido apresentada por pequena empresa. 

8.3.7 - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, a Pregoeira poderá 

negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço; 

8.3.8 - Da sessão do Pregão, a PREGOEIRA gerará ata circunstanciada, na qual estarão 

registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 
 
9- DOS RECURSOS  
9.1 - A manifestação da intenção de interpor recurso quanto às decisões da Pregoeira será 

feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os 

interessados juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. 

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

9.3 - Recurso e impugnação contra a decisão da PREGOEIRA não terão efeito 

suspensivo. 

9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.5 - O Município de BERILO não se responsabilizará por recursos e impugnações 

endereçada via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da sala da 

Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça Doutor Antonio Carlos, 85 – 

Centro – BERILO– MG, Edifício sede do Município de BERILO, e que, por isso, não sejam 

protocolizados no prazo legal. 

  
10 – DO REGISTRO DOS PREÇOS E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - A PREGOEIRA registrará os preços para o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, quando inexistir recurso, ou quando existir e for decidido por ele com a posterior 
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homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

10.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente registrará o preço do objeto ao licitante 

vencedor, quando a Pregoeira mantiver sua decisão sobre o recurso, e homologará o 

procedimento licitatório. 

10.3 - Mesmo tendo sido atingida a quantidade total demandada, as licitantes 

classificadas, obedecida a ordem de classificação, se desejarem, poderão registrar os seus 

preços na Ata, desde que aceitem fornecer nas mesmas condições e preço do detentor do 

preço registrado. 

10.3.1 - Ao preço do primeiro colocado, poderão ser registrados tantos fornecedores 

quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a 

quantidade total estimada para o item. 
 
11 - DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

11.1 - Homologado o resultado da licitação, o Município de BERILO, respeitada a ordem 

de classificação, convocará os licitantes com preços registrados para assinatura da Ata de 

Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da 

convocação e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o compromisso de 

fornecimento terá efeito nas condições estabelecidas na Ata. 

11.2 - A Ata de Registro de Preços será assinada pelo Município de BERILO, através de 

seu Prefeito Municipal, e pelos licitantes cujos preços forem registrados. 

11.3 - A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, se tiver o Município de BERILO, conhecimento de fato ou 

circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, trabalhista, jurídica e/ou 

econômico-financeira. Neste caso, poderá ser convocado os licitantes remanescentes para 

registrar o preço. 

11.4 - A Ata de Registro de Preços não obriga o Município de BERILO a adquirir os 

serviços nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 

realizar licitações específicas para locação de um ou mais itens, obedecida a legislação 

pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão 

preferência. 

11.4.1 - O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do registro, quando o Município de BERILO, optar pela locação do item cujo 

preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de 

Preços, e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 

11.5 - Durante a vigência do Registro de Preços, o Município de BERILO convocará os 

detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente a ordem de classificação, a 
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cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços. 

11.6 – O Município de BERILO avaliará o mercado constantemente, promoverá as 

negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente eventuais 

variações nos preços registrados. 

11.6.1 - Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no 

mercado, apurados trimestralmente pelo Município de BERILO, mantendo-se a diferença 

percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e 

aquele vigente no mercado à época do registro, com vistas a manter o mesmo equilíbrio 

econômico-financeiro. 

11.6.2 - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 

desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial do município. 

11.7 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado o 

Município de BERILO, negociará com o fornecedor sua redução. 

11.7.1 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido. 

11.8 - Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado, uma vez frustrada a 

negociação, o fornecedor, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a 

autorização de fornecimento, poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro, 

devendo anexar ao requerimento comprovantes, tais como notas fiscais de aquisição de 

matérias-primas, lista de preços de fabricantes, entre outros, com vistas a justificar a 

impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. 

11.9 - Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 11.7.1 e 11.8, o fornecedor ficará 

exonerado da aplicação da penalidade. 

11.10 - Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 11.7.1 e 11.8, o Município 

de BERILO, poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando a 

igual oportunidade de negociação. 

11.11 - Não havendo êxito nas negociações, o Município de BERILO, procederá à 

revogação da Ata de Registro de Preços ou dos itens respectivos. 

11.12 - Da Ata constarão, também, as obrigações do Município de BERILO e do 

Fornecedor. 

11.13 - Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

assinatura da Ata, prorrogável nos termos da legislação vigente. 

11.14 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios 

para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 

informada no ato da compra. 

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

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

que deverá conter a autorização do Ordenador de despesa. 

11.15 - Poderá ser realizado Termo aditivo à Ata de Registro de Preços, para a alteração 

de quantidades a que se refere a alínea “b”, do inciso I, do art.65 da Lei 8.666/93. 

11.15.1 – No caso de celebração de contratos decorrentes dessa Ata de registro de 

preços, estes não poderão sofrer alterações quantitativas nos termos da cláusula anterior. 

 

12 – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  
12.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver 

apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para assinar a Ata de Registro de 

Preços ou instrumento equivalente, conforme Minuta do Anexo VIII. 

12.1.1 – O detentor do preço registrado deverá comprovar a manutenção das condições 

demonstradas para habilitação para assinar a Ata de Registro de Preços ou instrumento 

equivalente, bem como conservá-las durante toda a sua execução. 

12.1.2 - Caso o licitante com preço registrado não apresente situação regular no ato da 

assinatura da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-

lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para 

celebrar o contrato. 

12.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora 

deverá assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar do recebimento da comunicação, através de FAX ou Correio ou e-mail. 

12.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da Ata de Registro 

de Preços ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada 

se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
13 – DO PAGAMENTO  
13.1 O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 

Tesouraria do Município de BERILO, por processo legal, após a comprovação do 

fornecimento, nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, em 

30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal. 

13.1.2 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 

regularizados. 

13.1.3 Compete à Secretaria Municipal de Fazenda fazer a retenção do ISSQN sobre 

o valor dos pagamentos efetuados. 
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14 - DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

14.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis: 

14.1.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente 

entre os encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de BERILO para 

a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de Preços. 

14.1.2 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes, 

para mais ou menos, conforme o caso. 

14.1.3 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, 

esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de 

apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos nas quais constarão a situação anterior e 

a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, bem 

como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de prestação de 

serviços, etc) que comprovem que o registro dos preços tornou - se inviável nas condições 

inicialmente avençadas. 

14.1.4 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de BERILO, 

esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de 

Preços, sem prejuízo da Municipalidade. 

14.1.5 Fica facultado ao Município de BERILO realizar ampla pesquisa de mercado 

para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão 

quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor Registrado. 

14.1.6 A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após 

análise técnica e jurídica do Município de BERILO, porém contemplará as entregas 

realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Município de 

BERILO. 

14.1.6.1 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 

analisadas, o Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os 

pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

14.1.6.2 O Fornecedor Registrado deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar 

Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive 

para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos 
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fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão. 

14.1.6.3 A planilha de composição de custos deverá ser apresentada juntamente com a 

proposta. 
 
15- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 – Não apresentando o beneficiário do registro de preços situação regular no ato da 

assinatura do contrato ou documento equivalente ou recusar-se a assiná-lo, dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do 

Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação 

das seguintes sanções pela contratante: 

15.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

15.1.2 - multas; 

15.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar com o Município de BERILO; 

15.1.4 - indenização à contratante da diferença de custo para contratação de outro 

licitante; 

15.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a  

A DMINISTRAÇÃO  PÚBLICA, no prazo de até 05 (cinco) anos. 

15.2 - A multa será aplicada à razão de: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente; 

15.3 - A sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3 e 15.1.5 poderão ser aplicadas 

cumulativamente, com a do item 15.1.2, ou não, de acordo com a gravidade da infração, 

assegurada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato e, de 10(dez) dias, para a hipótese de aplicação da declaração de 

inidoneidade. 

15.4 - As sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão aplicadas 

pela respectiva contratante, em coordenação com o órgão gerenciador do registro de 

preços, para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. 

15.5 – EXTENSÃO  DAS PENALIDADES 

15.5.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública poderão ser também aplicadas, garantida a ampla defesa, àqueles que: 

15.5.1.1 Apresentarem documentação falsa; 

15.5.1.2 - Deixarem de apresentar documentação exigida para o certame; 

15.5.1.3 - Ensejarem o retardamento do Pregão ou da execução do objeto da 
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licitação; 

15.5.1.4 - Não mantiverem a proposta; 

15.5.1.5 - Falharem ou fraudarem a execução do contrato; 

15.5.1.6 - Comportarem-se de modo inidôneo; ou 

15.5.1.7 - Cometerem fraude fiscal e traalhista. 

 

16- DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

16.1 - O órgão participante deste Registro de Preços é o Município de BERILO. 

 

17– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 - Este Edital e seus anexos deverão ser lidos e interpretados na íntegra, e após 

encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 

17.2 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. Caberá aa Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

17.2.1 - Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, 

junto à sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de BERILO, localizada 

na Praça Doutor Antonio Carlos , 85 – Centro – BERILO– MG, podendo ser endereçados 

por fax, para o número (33) 3737-1172, no mesmo prazo do item 17.2. 

17.2.2 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e 

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, FAX e e-mail). 

17.2.3 – Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas contados da sua protocolização, apoiado pelo setor técnico responsável pela 

elaboração do Edital ou pelo órgão jurídico, conforme o caso; 

17.2.4 – Será designada nova data para realização do certame quando: 

17.2.4.1 - For acolhida a impugnação contra o ato convocatório, 

17.2.4.2 – A PREGOEIRA não responder dentro do prazo estabelecido no item 17.2.3. 

17.2.4.3 – houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 

17.2.5 - Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante 

correspondências enviadas aos potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail. 

17.3 - É facultado aa Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do 

julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
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processo e a aferição do ofertado. 

17.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 

Pregão. 

17.5 - O objeto da presente Ata de Registro de Preços poderá sofrer acréscimos ou 

supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

17.6 – A PREGOEIRA no julgamento das propostas e da habilitação poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos os 

interessados; 

17.7 - É vedado ao licitante detentor do preço registrado subcontratar total ou parcialmente 

o fornecimento do objeto deste Pregão. 

17.8 - Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a 

Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante 

prévia consulta ao Município de BERILO; 

17.8.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao 

órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

17.8.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento adicional, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

17.8.3 - As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% 

(cem por cento) dos quantitativos registrados originalmente na Ata de Registro de Preços. 

17.9 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em 

parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente comprovado. 

17.9.1 - A anulação do procedimento licitatório induzirá à da Ata ou contrato. 

17.9.2 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

17.9.3 - A anulação de ato não induz, necessariamente, àquela do procedimento, podendo 

ser aproveitados os atos legalmente praticados antes da referida anulação. 

17.10 - A PREGOEIRA, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na docu mentação e proposta, desde que não contrariem a 



 

 

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 

 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

17.11 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 

presente licitação serão prestadas no horário de 07:00 às 12:00 horas de segunda a sexta - 

feira, pelo telefax (33) 3737-1172. 

17.12 - Este Edital encontra-se disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, 

localizada na Praça Doutor Antonio Carlos, 85 – Centro – BERILO– MG, Edifício  sede do 

Município de BERILO. 

Berilo, 31 de Agosto de 2022. 
 
 

 

FLAVIA FERREIRA NEVES AMARAL 

Pregoeira Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA JUSTIFICATIVA E FINALIDADE 

1.1. Justificamos a necessidade da prestação de serviços visando alcançar os objetivos 

do Município de BERILO garantindo o atendimento as atividades desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde. O Município não tem mão de obra qualificada para esse 

tipo de serviço e que freqüentemente esses equipamentos apresentam defeitos e mau 

funcionamento, para o bom e regular andamento dos serviços de saúde no Município é 

necessário essa manutenção preventiva e corretiva a fim de minimizar gastos e riscos. 

1.2.  A contratação tem por finalidade garantir os consertos e o perfeito funcionamento 
dos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde; os serviços de 
manutenção são necessários devido ao desgaste natural decorrente do uso dos 
equipamentos. 

 

2- DO OBJETO : 

2.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo nortear a licitação que visa o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM 
EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS.  
2.1.1. Os itens que trazerem em seu conteúdo referência a alguma marca, fica consignado 
que não é violação ao Princípio da Isonomia, mas sim mera simbologia, podendo o 
licitante apresentar proposta cotando um item de forma similar, superior ou equivalente. 

2.1.2. A Licitação será regida pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Municipal Nº 
010/2006 (que regulamenta a modalidade pregão no município) e Decreto Municipal Nº 

008/2013 (que regulamenta o sistema de registro de preços no município), e, 
subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria. 

 

2.2- DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VLR UNT VLR TOTAL 

1 

ANEL DE VEDAÇÃO 

AUTOCLAVE VT 
(CRISTOFOLI) 

UND 15,00 R$ 171,67 R$ 2.575,05 

2 
ANEL PISTAOCOMPRESSOR 
(CHIAPERINI) 

UND 15,00 R$ 110,00 R$ 1.650,00 

3 
BOBINA SOLDADA 
(CRISTOFOLI) 

UND 5,00 R$ 240,00 R$ 1.200,00 

4 BOTAO PEDAL GL(GNATUS) UND 15,00 R$ 41,67 R$ 625,05 

5 

CABEÇA COMPLETA 
CONTRA ÂNGULO KAVO 

(GNATUS) 

UND 15,00 R$ 605,00 R$ 9.075,00 

6 CAIXA EQUIPO (GNATUS) UND 10,00 R$ 476,67 R$ 4.766,70 

7 

CAMISA DO CIINDRO DO 

PISTAO CRISTOFOLI 9001 
(CRISTOFOLI) 

UND 10,00 R$ 133,33 R$ 1.333,30 
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8 
CANETA ULTRASSOM 
(GNATUS) 

UND 10,00 R$ 843,33 R$ 8.433,30 

9 
CJ SUCTOR SALIVA 
(GNATUS) 

UND 10,00 R$ 150,00 R$ 1.500,00 

10 
CORPO UNIDADE DE AGUA 
(GNATUS) 

UND 10,00 R$ 300,67 R$ 3.006,70 

11 
ENGRENAGEM MONTADAD 

CONTRA ÂNGULO (KAVO) 
UND 10,00 R$ 263,33 R$ 2.633,30 

12 
FILTRO SEPARADOR DE 

DETRITOS (GNATUS)  
UND 15,00 R$ 61,67 R$ 925,05 

13 JOGO DE JUNTAS (SCHULZ) UND 10,00 R$ 116,67 R$ 1.166,70 

14 
KIT FECHO MANIPLO 
(STERMAX) 

UND 10,00 R$ 250,00 R$ 2.500,00 

15 
KIT VALVULA AUTOCLAVE 

(STERMAX) 
UND 10,00 R$ 290,00 R$ 2.900,00 

16 
LAMPADA PARA REFLETOR 

(DALUS) 
UND 15,00 R$ 61,67 R$ 925,05 

17 

MANGUEIRA DE LIGAÇÃO 

GERAL PU CINZA 6,5X3,5 
(SG) 

METRO 40,00 R$ 14,67 R$ 586,80 

18 
MANGUEIRA DUPLA PARA 
PEDAL (SG) 

METRO 60,00 R$ 27,67 R$ 1.660,20 

19 
MANGUEIRA ESPAGUETE 

PU 3,0X1,6. (NEWTEC) 
METRO 25,00 R$ 24,00 R$ 600,00 

20 
MANGUEIRA PARA 

SUGADOR (SG) 
METRO 60,00 R$ 18,33 R$ 1.099,80 

21 
MANGUEIRA TRIPLA 

OBLADE - PU(SG) 
METRO 55,00 R$ 33,67 R$ 1.851,85 

22 
OLEO DE COMPRESSOR 
(CHIAPERINI) 

UND 18,00 R$ 81,67 R$ 1.470,06 

23 
OLEO LUBRIFICANTE PEÇAS 
MÃO (SCHUSTER) 

UND 115,00 R$ 71,67 R$ 8.242,05 

24 
PISTAO 
COMPRESSOR(CRISTOFOLI) 

UND 10,00 R$ 223,33 R$ 2.233,30 

25 
PLACA ELETRONICA 

CADEIRA (GNATUS) 
UND 10,00 R$ 873,33 R$ 8.733,30 

26 
PLACA ULTRASSOM 

(GNATUS) 
UND 15,00 R$ 605,00 R$ 9.075,00 

27 

PRESSOSTATO 80/120 LBS 4 
VIAS COMPRESSOR 

(CHIAPERINI) 

UND 15,00 R$ 216,67 R$ 3.250,05 

28 
PROTETOR REFLETOR 
(GNATUS) 

UND 10,00 R$ 140,00 R$ 1.400,00 

29 
RESISTENCIA AUTOCLAVE 

(STERMAX) 
UND 15,00 R$ 473,33 R$ 7.099,95 

30 
ROLAMENTO PARA CANETA 

ALTA ROTAÇÃO (GNATUS) 
UND 32,00 R$ 101,67 R$ 3.253,44 
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31 

ROTOR COMPLETO-
TURBINA MONTADA 

PB(STERMAX) 

UND 10,00 R$ 250,00 R$ 2.500,00 

32 
S/C CORPO SUCTOR 

(GNATUS) 
UND 10,00 R$ 81,67 R$ 816,70 

33 

SELO DE SEGURANÇA COM 
PNO AUTO CLAVE 

VT(CRISTOFOLI) 

UND 20,00 R$ 31,67 R$ 633,40 

34 SERINGA TRIPLICE (DABI) UND 15,00 R$ 260,00 R$ 3.900,00 

35 
TAMPA CANETA EXTRA 

TORQUE (DABI) 
UND 8,00 R$ 253,33 R$ 2.026,64 

36 
TAMPA CORPO UNIDADE 
AGUA (GNATUS) 

UND 8,00 R$ 326,67 R$ 2.613,36 

37 TAMPA EQUIPO (GNATUS) UND 8,00 R$ 448,33 R$ 3.586,64 

38 
TERMOSTATO AUTOCLAVE 

(CRSITOFOLI) 
UND 15,00 R$ 203,33 R$ 3.049,95 

39 
TERMINAL TRIPLO 

(GNATUS) 
UND 10,00 R$ 151,67 R$ 1.516,70 

40 

VALVULA DE COMANDO 

PARA CADEIRA 
ODONTOLOGICA KAVO 

UNIK (GNATUS) 

UND 12,00 R$ 223,33 R$ 2.679,96 

41 
VALVULA INTERRUPTORA 

EQUIPO (GNATUS) 
UND 10,00 R$ 178,33 R$ 1.783,30 

42 
VALVULA SOLENOIDE 
(CRISTOFOLI) 

UND 10,00 R$ 218,33 R$ 2.183,30 

43 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA MANUTENÇÃO 

CORRETIVA E PREVENTIVA 
EM EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICOS, 
CADEIRAS, AUTOCLAVES, 

FOTOPOLIMERIZADORES, 
ULTRASSOM,PEÇAS DE 

MAO, COMPRESSORES E 
RAIO -X. 

SERVIÇO 300,00 R$ 246,67 R$ 74.001,00 

44 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA MANUTENÇÃO 

CORRETIVA E PREVENTIVA 
DE EQUIPAMENTOS 

MEDICOS HOSPITALARES. 

SERVIÇO 30,00 R$ 210,00 R$ 6.300,00 

        
VALOR 

TOTAL:  
R$ 203.361,95 

 

3- CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 
3.1 O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades do Município de 
BERILO. 
 
3.1.1 - Este instrumento não obriga o Município de BERILO a contratar os serviços nele 
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registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação 
específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese 
em que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá preferência. 

4- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DO MATERIAL 

 

4.1- Manutenção Corretiva 

4.1.2. A Contratada prestará manutenção corretiva quando solicitada pelo Contratante, 

obedecendo o prazo máximo de 24 horas após a chamada. Na visita técnica serão 

levantados os pontos de falha aparente e após diagnóstico, se necessário, relacionadas as 

peças de reposição. 

4.1.3. Feito o reparo e revisão, o equipamento será testado, feito check list e relatório das 

atividades do reparo e da falha encontrada juntamente com laudo técnico. 

4.1.4. A empresa deverá dar garantias da correção dos equipamentos com prazo mínimo 

de 90 (noventa) dias. 

4.1.5. A conclusão dos serviços não deverá ultrapassar 48 horas, salvo em casos 

especiais como de peças de reposição não disponíveis no mercado. 

 

4.2. Manutenção Preventiva 

4.2.1. A Contratada realizará visita técnica na unidade obedecendo as especificações 

determinadas para cada equipamento, em período semanal e/ou mensal. 

4.2.2. O fornecimento de peças e material utilizado para a limpeza será fornecido pela 

Contratada, mediante solicitação e aprovação da Contratante. 

4.2.3. O Município de BERILO acompanhará a qualidade do material adquirido e as 
especificações em conformidade com este Termo de Referência e Edital, devendo notificar 
ao órgão gestor qualquer ocorrência de irregularidade 

4.2.4. A entrega deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Recebimento de 
Materiais, que adotará os seguintes procedimentos: 

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pelo vencedor e 
de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de 
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dado 
pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pelo vencedor, ou 
aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo; 

b) Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade 
nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será efetivado recebimento definitivo 
mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal. 

c) Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o Fornecedor após 
comunicação pela Comissão Permanente de Recebimento de Materiais deverá saná-la no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

d) Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, a Comissão 
Permanente de Recebimento de Materiais reduzirá a termo os fatos ocorridos e 
encaminhará à autoridade competente do Município de BERILOpara aplicação de 
penalidades. 

e) Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de 
pagamento será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação 
de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções 
estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

f) O horário de entrega dos produtos deverá obedecer às normas internas da 
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unidade indicada pelo Município de BERILO. 

g) O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos 
critérios de recebimento. 

h) O material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que 
comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de 
transporte bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que 
comprometam a integridade do produto. 

i) Prazo para entrega do objeto é 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
convocação para retirada da Ordem de Fornecimento pelo detentor do Registro de Preços. 

j) A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras 
informações exigidas de acordo com a legislação própria: 

 

- O número da Ordem de Fornecimento; 

- O nome do material; 

- A marca e o nome comercial; 

- O número do item entregue e 

 

- A quantidade correspondente a cada item; 

- O prazo de validade do material. 

Os produtos entregues deverão ter validade mínima de 2/3 de sua totalidade do seu prazo 
de validade a partir da data de entrega, quando for o caso. 

Não serão recebidos produtos que, após confirmação, no ato da entrega, tenham sido 
transportados com outros produtos de natureza tóxica, que estejam com suas embalagens 
adulteradas ou, que o veículo de transporte apresente sujidades e/ou temperatura 
inadequada. 
 

5 - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

5- É de inteira responsabilidade da licitante vencedora o treinamento, qualificação e 
quantificação dos recursos de mão de obra, equipamentos e instalações necessários aos 
trabalhos para o cumprimento dos prazos, ficando sob sua responsabilidade os respectivos 
dimensionamentos. O profissional da licitante que não estiver qualificado adequadamente 
para execução dos serviços, o Município de BERILO- MG poderá exigir o treinamento, 
reciclagem e/ou substituição desta mão de obra. 

5.2. É de responsabilidade da licitante o pleno cumprimento das leis e normas 
regulamentares da execução dos trabalhos e das condições de segurança, cabendo 
exclusivamente à licitante vencedora a responsabilidade por ações trabalhistas, 
previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus empregados. 

5.3. A licitante deverá atender imediatamente às solicitações da Prefeitura. Comparecer 
semanalmente na Prefeitura de BERILO- MG, para prestar e/ou providenciar os 
esclarecimentos necessários. 

5.4. Todos os materiais necessários à execução dos serviços objeto do presente Termo de 
Referência serão fornecidos pela Empresa vencedora da licitação, inclusive respondendo 
como responsável direta pela garantia dos materiais empregados conforme normas técnicas 
e legislação vigente aplicável a matéria. 
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6. DO RELATÓRIO TÉCNICO 

6.1. Sempre que for realizada manutenção corretiva, deverá encaminhar à Secretaria 

Municipal de Saúde RELATÓRIO TÉCNICO de todos os bens patrimoniais atendidos, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da conclusão do reparo, no qual deverá 

constar a descrição dos serviços e do defeito apresentado, bem como, as peças que deverão 

ser substituídos, data do reparo e prazo de garantia. 

 

7- PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento será efetuado através da Tesouraria do Município de BERILO, por meio 
de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, no 
prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação do produto, acompanhado dos 
documentos fiscais. 
7.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, o prazo de 
pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pelo Detentor do Preço 
Registrado. 

7.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Detentor 
do Preço Registrado, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

 

8- DO LOCAL DE ENTREGA 

 
8.1. A prestação de serviços será realizada nas unidades administrativas do Município de 
BERILO, localizadas dentro dos limites territoriais da Cidade de BERILO, no horário de 
funcionamento desta, devendo o endereço completo da unidade administrativa e o horário 
para entrega, estar discriminado no contrato ou na autorização de fornecimento. 

9- MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

9.1. Esta licitação deverá ser realizada através de Registro de Preços, na modalidade de 

PREGÃO (PRESENCIAL), de acordo com os ditames legais previstos na Lei Federal nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/06 com suas alterações 

posteriores, Decreto Municipal nº 015/2010, aplicando-se, subsidiariamente a Lei Federal 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores. 

Berilo, 31 de Agosto de 2022. 

 

LILIANE RODRIGUES FERREIRA 

Secretaria de Saude 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

ANEXO II – MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 

A empresa ..........................., inscrita no CNPJ sob o n.º ........................, sediada à 

.........................., CEP .................., vem APRESENTAR sua proposta de preços para a 

execução do objeto do Pregão Presencial N.º 019/2022, objetivando o REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE 
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
VLR 

UNIT 

VLR 

TOTAL 

      

 

 

DECLARAMOS 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 a prestação do serviço, objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas 
as normas deste edital e seus anexos. 

 

 

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

 

 

NOME DA EMPRESA 

(Assinatura do responsável legal da empresa e carimbo com CNPJ) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Berilo  

A/C Pregoeira 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº. 
__________________, neste ato representada por __________________________ 
(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao 
disposto no Edital do Pregão 019/2022, vem perante Vossa Senhoria credenciar o Sr. 

_______________________, RG ____________________, como representante qualificado a 
participar de todos os atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos 
para oferecer lances e apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos termos do 
artigo 109 da Lei No 8666/93. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Razão Social da Empresa/ Carimbo CNPJ/ Assinatura 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À 

HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Berilo  

A/C Pregoeira 

 

Prezado Senhor, 

  

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº 
__________________, neste ato representada por __________________________ 
(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa, RG), em 
atendimento ao disposto no Edital do Pregão 019/2022, que tem como objeto o  

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM 

EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde do município de Berilo/MG, conforme especificações no Termo de Referência, 

vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da 
mesma na presente licitação. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Razão Social da Empresa/ Carimbo CNPJ/ Assinatura 

 

 

OBS: DEVERÁ SER APRESENTADA A PREGOEIRA, NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO, FORA DOS ENVELOPES. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Berilo  

A/C Pregoeira 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa .................................................., inscrita no CNPJ sob o Nº 
........................................., neste ato representada pelo Sr(a). ....................................., 
inscrito(a) no CPF sob o n.º .................................., portador(a) do RG de N.º 
............................, em atendimento ao disposto no Edital do Pregão nº 019/2022, 

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA 

EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde do município de Berilo/MG, conforme especificações no Termo de Referência, 

vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que os preços apresentados e os lances que vier 
a formular não são preços inexequíveis ou superfaturados estando em consonância com o 

mercado. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Razão Social da Empresa/ Carimbo CNPJ/ Assinatura 

  

 

OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE 

PREÇO. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, 

XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Berilo  

A/C Pregoeira 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa .................................................., inscrita no CNPJ sob o Nº 

........................................., neste ato representada pelo Sr(a). ....................................., 
inscrito(a) no CPF sob o n.º .................................., portador(a) do RG de N.º 
............................, em atendimento ao disposto no Edital do Pregão nº 019/2022 e no 

inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como 
não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Razão Social da Empresa/ Carimbo CNPJ/ Assinatura 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa .................................................., inscrita no CNPJ sob o Nº 
........................................., neste ato representada pelo Sr(a). ....................................., 

inscrito(a) no CPF sob o n.º .................................., portador(a) do RG de N.º 

............................, DECLARA, para fins de participação na Licitação acima, sob as penas 
da lei, que é considerada: 

( ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006; 

( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 
123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais 
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal. 

Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de habilitação, para efeitos de 

se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

 

 

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

 

 

Razão Social da Empresa/ Carimbo CNPJ/ Assinatura 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Para a obtenção dos benefícios referentes à legislação acima citada, as 

licitantes deverão apresentar no credenciamento documentos que comprovem que as 
mesmas se encontram enquadradas no porte de Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP), no qual deverá apresentar DECLARAÇÃO que enquadra na citada 
lei, conforme modelo contido neste anexo bem como DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ambas expedidas pela 

respectiva junta comercial com data de expedição do exercício atual. 
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ANEXO VIII MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS                   Nº___/ 2022 

PROCESSO LICITATÓRIO                   Nº 059/2022 

PREGÃO PRESENCIAL         Nº 019/2022 

 

O MUNICÍPIO DE BERILO/MG do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público, com sede administrativa, à Praça Doutor Antônio Carlos, 85 – Centro, inscrita no 

CNPJ sob o nº 17.700.758/0001-35, neste ato representado pela Senhora ELANE LUIZ 

ALVES, Prefeita Municipal, inscrita no CPF sob o nº 030.574.736-36, portador da Carteira 
de Identidade nº M-9.338.039, na sede da conforme documento comprobatório, nos termos 
do Decreto Municipal nº. 008/2013 e Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas aplicáveis 
à espécie, e a empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
________________________, sediada à _____________________________, bairro 

__________, na cidade de _______________, CEP ____________, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a). _________________________ inscrito(a) no CPF sob o n.º 
_____________________ e portador(a) da C.I n.º ___________________, resolvem 

REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com o processo em epígrafe, nos termos 
das cláusulas e condições que seguem: 

I – OBJETO 

1.1. O objeto desta ata é o proceder ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, 
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, em atendimento às demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Berilo/MG, bem como, documentos apresentados, 
apenso à esta Ata de Registro de Preços, da máquina, bem como os documentos de 

habilitação motoristas/operadores responsáveis por executarem os serviços. 

1.2. Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento contidas no 
Edital que precedeu a esta Ata de Registro de Preços, que dela fica fazendo parte integrante 
a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
VLR. 

UNIT. 

VLR. 

TOTAL 

      

 

Parágrafo Primeiro: No valor contratado estão incluídos todos os custos, de qualquer 

natureza, relacionados à prestação dos serviços, constituindo-se na única remuneração 
devida. 
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II - DOS PREÇOS 

2.1. Os preços a serem pagos à Detentora serão os vigentes na data da 

“Requisição/Pedido”, independentemente da data da prestação dos serviços. 

2.2. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração 
pela prestação dos serviços objeto desta Ata de Registro de Preços. 

III - REAJUSTES DE PREÇOS 

3.1. Os preços poderão ser reajustáveis; 

3.1.1. Independentemente de solicitação da detentora da Ata de Registro de Preços, a 
Prefeitura Municipal de Berilo/MG, poderá, a qualquer tempo, rever, os preços 
registrados, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo 
ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor. 

3.1.2. Os Preços registrados poderão ser alterados pela Prefeitura Municipal de Berilo-MG, 
mediante solicitação da detentora, desde que acompanhados de documentos que 

comprovem a procedência do pedido, tais como listas de preços dos fabricantes, notas 
fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos 
julgados necessários a comprovar a variação de preços no mercado. 

3.1.3. Os novos preços somente serão válidos após sua regular publicação, retroagindo à 
data do pedido de adequação formulado pela Detentora desta Ata de Registro de Preços, 
para efeitos de pagamentos dos fornecimentos efetuados entre a data de tal pedido e a data 

da publicação dos novos preços, ou ao momento de constatação de eventual redução para 
os mesmos fins. 

3.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições aqui estabelecidas, em face 
da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria.  

IV - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (dose) meses, a partir 

da sua assinatura. 

V - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1. O compromisso do fornecimento só estará caracterizado após o recebimento da 
"Requisição/Pedido" ou instrumento equivalente, devidamente precedido do Termo de 
Contrato quando cabível e/ou da competente Nota de Empenho, decorrentes desta Ata de 

Registro de Preços.  

5.2. Quando cabível a lavratura do Termo de Contrato, a Detentora será convocada para 
no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados a partir da data da convocação assiná-lo, 
recolhendo para tanto os emolumentos devidos e apresentação dos documentos referidos 
no item 5.4, desde que cumpridas as exigências legais, momento em que lhe será entregue a 
correspondente Nota de Empenho. 

5.3. Quando desnecessária a lavratura do Termo de Contrato, o prazo para retirada da 
Nota de Empenho será de 03 (três) dias corridos, contados a partir da convocação da 
Detentora. 

5.4. A contratação estará sempre condicionada à apresentação dos seguintes documentos, 
devidamente atualizados: 

a) Certidão de Inexistência de Débito para com a Seguridade Social (CND INSS); 

b) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS); 

c) Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Secretaria Municipal da sede da 
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contratada. 

5.5. A "Requisição/Pedido" ou instrumento equivalente, deverá obrigatoriamente conter: 

data, número do processo, número da Ata de RP, número do Termo de Contrato, quando 
for o caso, número da Nota de Empenho, tipo e quantidade dos serviços solicitado, valor, 
local(ais) de entrega, assinatura do responsável pela Unidade Requisitante, data da 
recepção pela Detentora e assinatura de seu preposto, com a sua identificação e a 
respectiva dotação orçamentária. Deverá ser juntada cópia do pedido nos processos de 
requisição e no de liquidação da despesa, observadas as estimativas de consumo 
apresentadas pelo Secretário. 

5.6 - A Detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da 
Ata. 

5.7. Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber a solicitação, 
o mesmo deverá ser enviado pelo Correio registrado, considerando-se como efetivamente 
recebido na data do registro para todos os efeitos legais. 

5.8. O início da prestação dos serviços, a critério da Unidade Requisitante, será no mesmo 
dia em que for requisitado, juntamente com o recebimento da “Requisição/Pedido”, ou 
instrumento equivalente, pela Detentora.  

5.9. O(s) Técnico(s) ou Responsável(eis) da Unidade Requisitante da Prefeitura Municipal 
de Berilo-MG, deverão recusar a máquina que estiver em desacordo com o pedido, bem 
como com as especificações constantes desta Ata de R.P. 

5.10. Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado ao Município em 
decorrência dos serviços objeto desta licitação. 

VI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data final do período 

de adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contrato, em caso de entrega única. 

§ 1° - O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal de serviço e dar-se-á 
em até 30 (trinta) dias após a execução do serviço objeto contratado e a apresentação das 
respectivas notas fiscais. 

§ 2° - Os preços poderão ser corrigidos a cada trimestre, conforme estabelecido no 
instrumento convocatório.  

§ 3° - Em caso do proponente não enviar nova tabela a cada trimestre, fica tendo validade à 

tabela anterior. 

§ 4° - A existência deste certame não obriga a Administração a adquirir todas as 
mercadorias objeto dessa contratação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao contratado do registro 
preferência em igualdade de condições. 

6.1.1. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a 

ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito 
para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a 
mesma optar pela rescisão contratual. 

6.2. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 

detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da 
data em que estas forem cumpridas.  

6.3. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a seguinte 

documentação:   

6.3.1. Cópia da requisição do fornecimento do material; 
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6.3.2. 1ª via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal - Fatura; 

6.3.3. Fatura, no caso de Nota Fiscal; 

6.3.4. Cópia reprográfica da Nota de Empenho; 

6.3.5. Na hipótese de existir nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) 
deverá(ão) acompanhar os demais documentos. 

6.4. Quaisquer pagamentos não isentarão a Detentora das responsabilidades contratuais, 
nem implicarão na aceitação dos materiais. 

6.5. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da 

legislação específica aplicável. 

VII - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

7.1. No caso de imperfeições nos serviços, os mesmos serão recusados, cabendo a 

contratada refazê-los com as mesmas características exigidas no Termo de Referência, no 
prazo estabelecido pelo Município. 

7.2. O(s) técnico(s) ou Responsável(eis) da Unidade Requisitante efetuará(ao) vistoria no 
ato da entrega, avaliando as condições físicas dos serviços. Caso estas condições não sejam 
satisfatórias ou em desacordo com as normas brasileiras e especificações contidas nesta Ata 
de R.P, os serviços poderão ser recusados, devendo ser reposta por outra no prazo de ate 24 
(vinte e quatro) horas a contar da data da devolução ou da comunicação para troca, 

independentemente da aplicação das penalidades previstas.  

7.2.1. A unidade requisitante não poderá receber serviço diferente daquele objeto do 
registro de preço ou em desacordo com as especificações técnicas, sob pena de 
responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.  

VIII - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

8.1. A Detentora será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos 
atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e 
materiais causados a terceiros; 

8.2. A Detentora deve arcar com os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais necessários ao cumprimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços; 

8.3. A Detentora obriga-se a comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Administração, 

em horário por esta estabelecida, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que 
poderão se realizar em outros locais; 

8.4. A detentora deverá manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as 
condições de habilitação exigidas por ocasião do certame, sob pena do cancelamento da 
respectiva Ata e aplicação da penalidade prevista na cláusula 9.1.8. 8.5. O prazo para a 
prestação de serviço é imediatamente após a emissão da ordem de serviço, devendo o 

veiculo ficar pronto no mesmo dia em que for entregue, caso não haja possibilidade da 
entrega deverá o mesmo informar à Administração; 

8.6. A Detentora obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de quatorze anos); 

8.7. A Detentora deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 
retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores; 

8.8. A Detentora ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
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ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

 

IX - PENALIDADES 

9.1. Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, no Edital de 
Licitação que precedeu esta Ata e demais normas pertinentes, a Detentora estará sujeita às 
penalidades abaixo discriminadas: 

9.1.1. Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o Termo de 

Contrato, quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 
20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da contratação; 

9.1.1.1. Incide na mesma multa prevista no subitem anterior à detentora que estiver 

impedida de assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não 
apresentação dos documentos devidamente atualizados mencionados no item 5.4 desta Ata 

de R.P. 

9.1.2. Multa pelo atraso na retirada da Nota de Empenho ou assinatura do Termo de 

Contrato, quando cabível, sem a devida justificativa, aceita pela Unidade Requisitante: 
10,0% (dez inteiros por cento) sobre o seu valor; 

9.1.3. Multa por dia de atraso na entrega do material programado: 1,0% (um por cento) 

por dia sobre o valor da quantidade entregue com atraso, até o máximo de 10 (dez) dias; A 

partir desta data será considerado o atraso como inexecução parcial ou total do ajuste, 
conforme o caso, observado o disposto na Cláusula 9.1.6. desta Ata de R.P., incidindo as 
conseqüências legais e contratuais daí advindas. 

9.1.4. Multa pela entrega de material em desconformidade com as condições desta Ata: 
15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor do material a ser entregue, 
independentemente da obrigação de trocá-lo. 

9.1.5. Multa por descumprimento de cláusula contratual e/ou exigência da Unidade 

Requisitante: 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. 

9.1.6. Multa pela inexecução parcial do contrato: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o 
valor da parcela inexecutada, ou sobre o valor da quantidade entregue com atraso superior 
a 10 (dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias; a partir desta data será considerado como 
inexecução total do contrato. 

9.1.7. Multa pela inexecução total do contrato: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o seu 
valor; 

9.1.8. Multa por cancelamento da Ata por culpa da detentora: 10% (dez inteiros por cento) 
sobre o valor do fornecimento mensal estimado, calculado sobre o número de meses 
faltantes para o término da Ata, considerando os itens e os agrupamentos para o qual o 

material seria fornecido. 

9.1.9. Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de 
Berilo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por falha ou fraude na execução do objeto do 
contrato. 

9.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

9.3. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor 
devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura 
Municipal de Berilo. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como 
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dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 

X - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno 

direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

10.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e 

da legislação, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos 
ajustes dela decorrentes; 

10.1.2. A Detentora não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente da 

Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, 
sem justificativa aceitável; 

10.1.3. A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de tornarem-
se superiores aos praticados no mercado; 

10.1.4. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração. 

10.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
10.1, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-
se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços. 

10.2.1. Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

10.3. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a 
rescisão dos contratos em geral. 

XI - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 

11.1. Caberá à Prefeitura Municipal, o gerenciamento, a administração e o controle do 

Sistema de Registro de Preços, podendo, portanto, fazer uso desta Ata, conforme Decreto 

Municipal n° 008/2013. 

11.2. A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo titular da 

Pasta à qual pertencer a Unidade Requisitante, ou pela autoridade por ele delegada, 
ficando a Unidade responsável pelo cumprimento das disposições da presente Ata, bem 
assim da estrita observância das normas aplicáveis à matéria. 

11.3. O cancelamento total ou parcial do empenho obedecerá à mesma regra. 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para 
a aquisição pretendida, devidamente justificada, sendo assegurada ao detentor do registro 
de preços a preferência em igualdade de condições. 

12.2. A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar a Departamento de 
Compras e Licitações, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, 
sendo sua obrigação manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação que a precedeu. 

12.3. Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as 

cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços. 

12.4. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões 
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obedecerão ao Decreto nº 008/2013, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas 
complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução 
dos contratos e especialmente aos casos omissos. 

12.5 Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação nº 
019/2022, seus Anexos e a Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial. 

Fica eleito o foro da Comarca de Minas Novas/MG, para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

E por estarem de acordo, mandou a Senhora Prefeita Municipal, que lavrasse a presente 

ata, que lida e achada conforme, vai assinada pela Detentora da Ata de Registro de Preços 
em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas. 

 

 

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

 

 

 

 

ELANE LUIZ ALVES 

Prefeita Municipal 

CONTRATANTE 

DETENTORA DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1. (nome)       RG: 

2. (nome)      RG: 
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