PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS
Av. Rio Amazonas, 700 centro-39.868-000 - Serra dos Aimorés-MG
CNPJ 18.398.966/000-94

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 028/2017
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 055/2017
1 – PREÂMBULO
O Município de Serra dos Aimorés, mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria
053/2017, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e
local indicado, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo menor Preço
POR ITEM conforme descrito neste Edital e seus anexos.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente a Lei 10.520 de
17/07/02, da Lei 8.666 de 21/06/93 e Lei Complementar nº 123, de 14/12/06, com as
devidas alterações e demais normas pertinentes
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 028/2017
LOCAL:
DATA:

Sala da Comissão Permanente de Licitação - Edifício sede da
Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés – AV. Rio Amazonas, 700,
Centro
04/10/2017 2017

HORÁRIO

10h30min (dez horas e trinta minutos)

1 – DO OBJETO
O presente pregão tem por objeto a Contratação de Empresa para realização de
exames laboratoriais, conforme tabela SUS, em Consultório próprio localizado no
Município de Serra dos Aimorés para manutenção das atividades da Secretaria
Municipal de Saúde de Serra dos Aimorés, conforme descrição no anexo I:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Proposta
Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
Anexo IV - Modelo de Fatos Impeditivos
Anexo V - Modelo de Fatos Supervenientes
Anexo VI - Modelo de Procuração Particular
Anexo VII - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Anexo VIII - Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII, do art. 7º,
da Constituição Federal;
Anexo IX – Minuta de Contrato
2.1. Poderão participar deste Pregão, profissionais que atenderem a todas as exigências
quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.1.1. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.
2.2 – Não serão admitidas nesta licitação a participação de Pessoa Jurídica ou Física:
2.2.1 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública,
suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.
2.3. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que,
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
3 – DO PROCESSAMENTO
3.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Preços com os documentos que a instruírem e a Habilitação, será pública, dirigida por
um Pregoeiro de acordo com a legislação supra citada e em conformidade com este Edital
e seus Anexos, no local e horário já determinado.
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3.2. No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e
lances verbais e para a prática dos demais atos do certame.
3.2.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda,
no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente.
3.2.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente.
3.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
3.4. Em seguida, os interessados ou seus representantes deverão apresentar, conforme
modelo do Anexo III, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação
e entregarão os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de
habilitação.
3.4.1. Caso o licitante não se faça representar na sessão de licitação, a declaração do
item acima deverá ser colocada no envelope da PROPOSTA DE PREÇOS.
3.5. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua
conferência e posterior rubrica.
3.6. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, caberá ao pregoeiro decidir
motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
3.7. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro fará a abertura
dos envelopes contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
3.8. Verificado o atendimento das exigências afixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
3.9. Se a oferta não for aceitável ou o licitante desatender às exigências de habilitação, o
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
3.10. Se os licitantes vencedores, convocados dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item 3.9;
4 – DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO
4.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser apresentados
no local, dia e hora determinados, em 2 envelopes, devidamente fechados e rubricados
no fecho, e atender aos seguintes requisitos:
Envelope A: Proposta de Preços
Envelope B: Documentos de Habilitação.
4.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE A – PROPOSTAS DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS/MG
PREGÃO Nº 028/2017
NOME DO PROPONENTE:
CNPJ:
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ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS/MG
PREGÃO Nº 028/2017
NOME DO PROPONENTE:
CNPJ:
5- DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. No envelope destinado à proposta de preços deverá:
5.1.1. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas, assinadas e
rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente.
5.1.2. Indicar nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, Registro em
entidade de classe, domicílio do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico e-mail, este último se houver, para contato.
5.1.3. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
5.1.4. Ser representada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seus
anexos, em moeda corrente nacional (R$ 1,00), expressos em algarismos e por extenso,
básicos para a data de apresentação da proposta;
5.1.5. Constar preço unitário mensal por item cotado. Em caso de divergência entre os
valores expressos em algarismos e por extenso será considerado por extenso.
5.1.6. Ser declarada expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os
custos e despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e
seus Anexos;
5.1.7. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
5.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.
5.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento.
5.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. As propostas serão julgadas e adjudicadas considerando-se MENOR PREÇO POR
ITEM, conforme definidos neste Edital e seus Anexos.
6.2. Serão classificados pelo Pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas
de menor preço, em conformidade com o objeto licitado, e as propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% relativamente à de menor preço.
6.3. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições do item 6.2, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no item 11 deste Edital.
6.5. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço, observado o patamar mínimo estabelecido
para cada profissional.
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6.6. O Pregoeiro examinará cada caso, quanto aos documentos apresentados pelos
licitantes classificados, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo
motivadamente a respeito.
6.7. Sendo aceitável a oferta, verificar-se-á o atendimento das condições de habilitação
pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito
de atualizar seus dados no ato, ou, conforme documentação apresentada na própria
sessão quando for o caso.
6.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo
Pregoeiro.
6.9. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus
Anexos.
6.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo
Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da
equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.
6.11. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.
6.12. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em
Sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta.
6.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto este
Edital e seus Anexos.
6.14. O licitante vencedor obriga-se a fornecer, no prazo de 2 (dois) dias úteis após o
encerramento da sessão pública de realização do pregão, nova Planilha de Preços, com
base no Anexo I (objeto), com os devidos preços unitários e totais, observando que o
percentual de desconto resultante da fase de lance verbal deve ser o mesmo para todos
os itens.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1. O envelope “B” Documentação deverá conter:
HABILITAÇÃO JURÍDICA

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretores em exercício.
 Alvará de funcionamento expedido pela prefeitura da sede da licitante.
REGULARIDADE FISCAL
.
Comprovante de inscrição no CNPJ;

 Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica
Federal;
 Certidão de regularidade de tributos federais e contribuições
previdenciárias.
 Comprovante de regularidade de tributos estaduais;
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 Comprovante de Regularidade de tributos Municipais;
 Ato Constitutivo da empresa, acompanhado das alterações em vigor;
 Declaração para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante,
conforme modelo constante do ANEXO VIII;
 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, 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.
 Prova de Regularidade com os Débitos Trabalhistas, por meio de certidão.
 Alvará de Localização (Autorização de Funcionamento).
 Alvará da Vigilância sanitária
 Copia do CRF do Responsável Técnico.

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art.7º da
Constituição Federal, no que diz respeito ao trabalho de menores, conforme Anexo VIII
deste Edital;
OBS.: A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato (art. 42 da LC nº
123/2006);
As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restrição. Havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa. A não-regularização da documentação, no prazo previsto,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art.
81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação (Art. 43 da LC nº 123/2006).
7.1.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos
originais para conferência pelo Pregoeiro.
7.1.5. Disposições Gerais da Habilitação
7.1.5.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.1.5.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens
15.8 e 15.9 deste Edital, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
7.1.5.4. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do
proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos
com data não excedente a 60 dias de antecedência da data prevista para apresentação
das propostas.
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8 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
8.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
9 - DOS RECURSOS
9.1. Declarado o(s) vencedor (es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do
direito de recurso.
9.3. Os recursos e impugnações contra a decisão do Pregoeiro, somente terão efeito
suspensivo quanto à matéria suscitada.
9.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
a termo em ata.
9.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
Departamento de Licitações – Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés, nos dias úteis
no horário de 09h00hs às 11h00hs. Não serão reconhecidos os recursos interpostos,
enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.
10 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar os serviços objeto
desta licitação será a Secretaria Municipal de Saúde, observado os Artigos 73 a 76, da
Lei Federal nº 8.666/9310.2.
10.2. Os serviços serão em atendimento a administração desde município.
11 – DO PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão
efetuados em até 30 (trinta) dias, e serão efetuados pela Secretaria de Fazenda do
Município, por processo legal, após a comprovação da execução dos serviços pela
Secretaria Municipal de Administração nas condições exigidas e apresentação dos
documentos fiscais devidos.
11.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
12 - DAS OBRIGAÇÕES
12. 1. Obrigações da licitante vencedora:
Executar os serviços objeto da licitação, no prazo determinado;
Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciárias, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer
outras, ficando o Município de Serra dos Aimorés/MG isento de qualquer vínculo
empregatício com os mesmos.
Obrigações da Prefeitura:
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Acompanhar e fiscalizar os serviços executados pelos licitantes vencedores.
Efetuar os pagamentos nos termos do item 11.
13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Se o licitante vencedor recusar-se a receber a nota de empenho, injustificadamente,
a sessão será retomada e os demais licitantes serão chamados, na ordem de
classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades seguintes,
sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis:
13.1.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
13.1.2. Na hipótese de apresentação de declaração falsa ou deixar de apresentar a
documentação exigida para o certame, ficará impedido de contratar com o Município, e,
se for o caso, será descredenciado no CRC pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais.
14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da
dotação orçamentária específica do orçamento vigente do Município de Serra dos
Aimorés:

02.0005.0001.10.122.0040.2058 3.3.90.39 – Ficha 236; 02.0005.0001.10.302.0027.2072
3.3.90.39
–
Ficha
269;
02.0005.0001.10.302.0156.2077 3.3.90.36 – Ficha 288, 02.0005.0001.10.305.00332082.
3.3.90.39
–
Ficha
299;
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
15.2. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, anular
ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência
aos participantes, na forma da legislação vigente.
15.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
15.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
15.6. 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 subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Município.
15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis, as aferições das suas qualificações e
as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
pregão.
15.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
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15.10. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao
Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés, situada Rua. Monsenhor Ayala,
n°37 – Centro - Departamento de Compras, ou por meio do telefone/fax:: (33) 34141639.
15.10.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal.
15.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação
do objeto licitado.
15.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto nº
3.555, publicado no DOU de 09 de agosto de 2000.
15.13. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o de Nanuque/MG,
com exclusão de qualquer outro.
Serra dos Aimorés/MG, 14 de setembro de 2017.

Denise Lago Pinto Santana
Pregoeira do Município
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DA JUSTIFICATIVA:
1.1 – Justificamos a necessidade da Contratação de Empresa para realização de exames
laboratoriais, conforme tabela SUS, em Consultório próprio localizado no Município de
Serra dos Aimorés para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de
Serra dos Aimorés, por serem essenciais à continuidade da prestação dos serviços
cotidianos à população.
2 - DO OBJETO (especificação e quantidade):
2.1 - O presente Termo de Referência tem por objetivo nortear a licitação que tem como
objeto a Contratação de Empresa para realização de exames laboratoriais, conforme
tabela SUS, em Consultório próprio localizado no Município de Serra dos Aimorés para
manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Serra dos Aimorés,
de acordo com as seguintes descrições:
ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTITATIVOS
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PAGAMENTO
3.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado
pela Tesouraria do Município de Serra dos Aimorés, 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.
4.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
4 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Profissionais sob a responsabilidade do(s) prestador(es) executarão o serviço objeto
deste Processo Licitatório;
4.2. Os serviços serão realizados em função da demanda do Contratante, visando o
atendimento da necessidade específica do usuário e considerando a capacidade
operacional do prestador;
4.3. Os atendimentos deveram ser realizados no município de Serra dos Aimorés;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS
Av. Rio Amazonas, 700 centro-39.868-000 - Serra dos Aimorés-MG
CNPJ 18.398.966/000-94
6 - DA FORMA E DO PRAZO DE ENTREGA:
6.1 - A empresa a ser contratada deverá fornecer o serviço imediato contados do
recebimento do Pedido da Secretaria Municipal de Saúde, expedido pela Autoridade
Competente.
7 – DOS RECURSOS:
7.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta
das seguintes dotações orçamentárias vigentes de 2016.
8 – DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO:
8.1 - Esta licitação deverá ser realizada na modalidade de PREGÃO (PRESENCIAL), de
acordo com os ditames legais previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02.
Serra dos Aimorés/MG 14 de setembro de 2017

Denise Lago Pinto Santana
Pregoeira
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Anexo II
MODELO DE PROPOSTA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS – SETOR DE LICITAÇÕES
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação
em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que
venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno
conhecimento das condições em que se realizará a prestação de serviços e concordamos
com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em
referência.
1 – DADOS DO PROCESSO E DA EMPRESA:
Processo Nº: 055/2017
Abertura: 04/10/2017/
Espécie: Serviços
Critério: MENOR PREÇO POR ITEM
Modalidade: Pregão Presencial Nº: 028/2017 SRP
OBJETO: Contratação de Empresa para realização de exames, tabela laboratoriais
conforme tabela SUS, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de
Saúde de Serra dos Aimorés.
Nome:
CNPJ ou CPF:
Endereço:
Cidade:
CEP:
Estado:
2 - PROPOSTA DE PREÇOS:
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3. DECLARAÇÃO
3.1. Declaramos que:
3.1.1. Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita
execução do serviço, bem como todos os custos relativos à encargos sociais e
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas
e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do Serviço.
3.1.2. Cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização
da Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO Nº:
VALIDADE DA
PRAZO DE EXECUÇÃO
NOME DO BANCO:
PROPOSTA
AGÊNCIA Nº:
_______________________
NOME DA AGÊNCIA:
______________________
CONTA CORRENTE Nº:
LOCAL E DATA:________________________________________
_______________________________________________________
ASSINATURA
Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.
(Trazer dentro do Envelope 01 de proposta)
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés/MG
Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, eu,
licitante.............. cumpro plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO N.º
028/2017 , cujo objeto é Contratação de Empresa para realização de exames, tabela
laboratoriais conforme tabela SUS, para manutenção das atividades da Secretaria
Municipal de Saúde de Serra dos Aimorés.
__________, _____ de ______ de ______2016.

________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO.

O Licitante _____________________________________ , residente na rua ____________________
, no ______ , __(cidade) __, _(estado), inscrita no (órgão de classe) sob o no ___________,
DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para
licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

__________, _____ de ______ de ______2017.

________________________________
assinatura do representante legal
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE.

O Licitante _____________________________________ , residente na rua ____________________
, no ______ , __(cidade) __, _(estado) , inscrita no (órgão de classe) sob o no ___________,
DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes que
impossibilitem sua habilitação no PREGÃO Nº 028/2017, pois que continuam satisfeitas
as exigências previstas no art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

__________, _____ de ______ de ______2017.

________________________________
assinatura do representante legal
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ANEXO VI
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, o(a) (licitante), (endereço completo),
inscrita no (órgão de classe) sob n.º ............ portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º
............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador
o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º
....................... e CPF n.º.................................., a quem confere amplos poderes para
representá-lo(a) perante à Prefeitura Municipal de Serra dos Aimorés – Minas Gerais, no
que se referir ao PREGÃO N.028/2017, com poderes para tomar qualquer decisão
durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA
DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante,
formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.
A presente Procuração é válida até o dia .............
Local e data.

..........................................
assinatura
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ANEXO VII
Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

DECLARAÇÃO

(nome/razão
social)
.............................................,
inscrita
no
CNPJ
n°
........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
...................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
......................................... e do CPF nº .............................................., DECLARA, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.
......................................., ......... de ............................................... de 2017
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA SOBRE CARIMBO
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e
artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito)
anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis)
anos para qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.
Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha
imediata inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em
curso.
Local e Data.
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA SOBRE CARIMBO
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ANEXO IX - MINUTA DE ATA DE CONTRATO
O Município de Serra dos Aimorés, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no
CNPJ – 18.398.966/000-94, tendo como sede administrativa a Prefeitura Municipal,
localizada à Av. Rio Amazonas, 700 - Centro, nesta cidade, Estado de Minas Gerais,
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Iran Pacheco Cordeiro, brasileiro, doravante
denominada, CONTRATANTE e o sr(ª) ........................................, inscrita no (órgão de
classe) sob o Nº.................., com endereço na Rua(Av) ..................................., nº...........,
Bairro/Vila............, na cidade de .............., nesse ato denominada CONTRATADO,
estabelecem entre si, fulcrados Decreto nº 3.555, de 08/08/2.000, da Lei 10.520 de
17/07/02 e da Lei 8.666 de 21/06/93, conforme Processo Licitatório nº 055/2017 na
Modalidade Pregão Presencial nº 028/2017, o presente CONTRATO, que reger-se-á
segundo as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de Empresa para realização de exames, tabela laboratoriais conforme tabela
SUS, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Serra dos
Aimorés.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contratado prestará os serviços de acordo com as determinações da Secretaria
Municipal de Saúde, estando ciente de que não possui vínculo empregatício para com a
Contratante.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência da data da sua assinatura a 12 meses.
CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES E DO PAGAMENTO
O preço da contratação será de R$ ....................................... (.................... reais)
mensais, devendo ser pago até o em até 30 (trinta) dias, após a execução dos serviços
devidamente atestado e serão efetuados pela Secretaria de Fazenda do Município, por
processo legal, após a comprovação da execução dos serviços pelo Secretario Municipal
de Saúde, nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos,
devendo a despesa correr à conta dos recursos consignados no Orçamento Municipal sob
a rubrica:
Ficha 498- 02.08.01.10.301.1001.2126.3.3.90.39.00
Ficha 504- 02.08.01.10.301.1001.2127.3.3.90.39.00
Ficha 510- 02.08.01.10.301.1001.2128.3.3.90.39.00
Ficha 538- 02.08.01.10.304.1012.2133.3.3.90.39.00
Ficha 545- 02.08.01.10.305.1008.2134.3.3.90.39.00
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. DO CONTRATADO:
5.1.1. O Contratado deverá apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciários mensalmente, quando não houver recolhimento por parte da Prefeitura;
5.1.2. O Contratado se compromete a enfrentar com responsabilidade, dedicação e
respeito toda e qualquer tarefa que lhe for afeta em defesa dos interesses da
municipalidade, dentro dos princípios éticos que regem a Profissão, sob as penalidades
ali previstas;
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5.1.3. O contratado não terá direitos trabalhistas advindos da execução do presente
contrato, sendo o vínculo existente entre Contratante/Contratado puramente os
constantes deste Instrumento;
5.1.4. A infringência a quaisquer das responsabilidades implicará na imediata rescisão
do Contrato, sujeitando-se a Contratada às sanções legais cabíveis, após o contraditório
e ampla defesa.
5.2. DA CONTRATANTE:
5.2.1. Manter e disponibilizar todos os recursos e meios necessários à prática
profissional do Contratado, colocando à sua disposição os equipamentos e meios de
transporte necessários, quando este se encontrar nas dependências da Contratante;
5.2.2. Orientar o Contratado quanto aos serviços a serem executados;
5.2.3. Acompanhar e fiscalizar o desempenho dos serviços
5.2.4. Providenciar os expedientes necessários ao pagamento da Licitante vencedora;
CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
6.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.
6.2. São condições que ensejam a rescisão do presente contrato:
6.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;
6.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
6.2.3. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;
6.2.4. Outros casos constantes da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, inerentes ao
presente Contrato.
6.2.5. Unilateralmente, pela Contratante, consoante artigo 79, inciso I, da Lei Federal de
Licitações nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
7.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida defesa
prévia, aplicar ao Contratado as seguintes penalidades:
7.1.1. Advertência por escrito;
7.1.2. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, por atraso na
execução dos serviços;
7.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e a proibição de
contratar com o licitante, por um período não superior a 02 (dois) anos;
7.1.4. Demais casos previstos nos artigos 86 e 88 da Lei Federal de Licitações nº
8.666/93 e suas alterações;
7.2. Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data da
notificação, à autoridade superior, aquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a
mesma até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Este Contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto no artigo 65 e
parágrafos da Lei de Licitações.
8.2. É parte integrante deste, o Pregão Presencial 028/2017 e seus anexos, bem como a
proposta do Contratado.
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8.3. Elegem as partes, para solução judicial de qualquer questão oriunda do presente
contrato, o foro da Comarca de Nanuque/MG com renúncia expressa de qualquer outro.
8.4. E por se acharem assim ajustadas e concordes, firmam o presente instrumento,
elaborado em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que
produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Serra dos Aimorés – MG ---- de ------------------ de 2017.

Iran Pacheco Cordeiro
PREFEITO DO MUNICÍPIO
ÓRGÃO GERENCIADOR

1º FORNECEDOR:
2º FORNECEDOR:
TESTEMUNHAS:
1ª

CPF:

2ª

CPF:
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

DECLARAMOS, que estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de
licitação, modalidade Pregão Presencial SRP n° 028/2017 cujo objeto é Contratação de
Empresa para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS, em Consultório
próprio localizado no Município de Serra dos Aimorés para manutenção das atividades
da Secretaria Municipal de Saúde de Serra dos Aimorés, e nos submeteremos às
disposições regulamentares legais sobre a licitação, especialmente a Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/2002.
DECLARAMOS, ainda, que nos responsabilizamos pela autenticidade e veracidade dos
documentos e informações apresentadas para a presente licitação.
DECLARAMOS, que recebemos o Edital de licitação modalidade Pregão Presencial SRP n°
028/2017 no dia 04/10/2017 às 13:30Hrs.
Via e-mail.
Firma:
Endereço:
Fone:
CNPJ:

_________________
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