PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Dr. João Pinheiro, 07 – Bairro Centro – Amparo do Serra – MG
Telefone: (31) 3895-5158 - e-mail: licitacao@amparodoserra.mg.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 / PROCESSO 048/2022
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA Internet
http://www.amparodoserra.mg.gov.br
Razão Social: ______________________________________________________________________.
CNPJ Nº: ______________________________. E-mail: _________________________________.
Endereço: ___________________________________________nº ________Bairro:____________.
Cidade: ________________________________ Estado: ___________________________________.
Pessoa para contato: ________________________________ Telefone: (

) _____________________.

1.1
Retiramos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, através do acesso à
página http://www.amparodoserra.mg.gov.br, que tem como objeto aquisição de equipamentos para
montagem e revitalização dos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com
as condições estabelecidas neste termo de referência.
Local: ____________________, ____ de _______________ de 2022.
____________________________________________
Nome:
Cargo/Função:
Assinatura:
Senhor(a) Licitante,
Visando uma comunicação futura entre o município de Amparo do Serra-MG e as empresas licitantes,
solicito aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital, remetendo-o à Comissão
Permanente de Licitação pelo e-mail - (licitacao@amparodoserra.mg.gov.br). O encaminhamento deste
recibo, antes da abertura da sessão, garante à empresa comunicação futura, em caso de alteração de datas
ou no conteúdo do Edital.
Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações
adicionais sobre a presente licitação, será repassada a todos as licitantes que nos remeteram o presente
recibo, ressaltando também que a não remessa exime o(a) Pregoeiro(a) de quaisquer responsabilidades acima
mencionadas.
Amparo do Serra, 24 de maio de 2022.
Samara Duarte Soares
Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA-MG
SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022
PROCESSO N° 048/2022
MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
Aquisição de equipamentos para montagem e revitalização dos consultórios odontológicos da Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com as condições neste termo de referência.
APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:
DIA 05/07/2022– 09:00 hrs (horário limite)
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:
DIA 05/07/2022– (no fim do credenciamento)
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Praça Dr. João Pinheiro, nº 07, Centro,
Amparo do Serra-MG, Minas Gerais.
CONSULTAS AO EDITAL: Site oficial do município
http://www.amparodoserra.mg.gov.br/publicacoes/editais-licitacoes
ESCLARECIMENTOS: Telefone (31) 3895-5158
E-mail: licitacao@amparodoserra.mg.gov.br
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PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Amparo do Serra-MG, com endereço à Praça Dr. João Pinheiro, nº 07,
Centro, na cidade de Amparo do Serra-MG, estado de Minas Gerais, torna pública a abertura do Processo
Licitatório N° 048/2022, na modalidade Pregão Presencial N° 026/2022, do Tipo Menor Preço por
Item, regido pela Lei Federal n.º 10.520 de 17/7/2002, Lei Federal nº8.666/93 de 21/6/93, LC 123/2006,
alterada pela LC 147/2014 e alterações posteriores e demais normas aplicáveis à matéria, naquilo que não
contrarie este Edital e pelas cláusulas e condições abaixo declinadas. Os trabalhos serão conduzidos pela
pregoeira da Prefeitura Municipal, Srta. Samara Duarte Soares e pela Equipe de Apoio nomeadas pela
Portaria Municipal 087/2021.
A apresentação para credenciamento dos licitantes ocorrerá no dia 05/07/2022 às 09:00h (horário limite) e
abertura da sessão do pregão presencial ocorrerá também no dia 05/07/2022 (no fim do credenciamento),
na sede da Prefeitura Municipal de Amparo do Serra-MG, no endereço supramencionado.
COMUNICADO I: Devido a proliferação da doença chamada “Coronavírus” (COVID-19), é muito
importante que os licitantes e interessados em comparecer no dia e hora designados para sessões de
Licitações estejam seguindo os protocolos de saúde. As medidas gerais válidas incluem o reforço da
prevenção individual com a etiqueta respiratória (como cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável
ao tossir e espirrar). Os vírus respiratórios se espalham pelo contato, por isso a importância da prática da
higiene frequente, a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares,
maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção contra o Covid-19. Até mesmo a forma de
cumprimentar o outro deve mudar, evitando abraços, apertos de mãos e beijos no rosto. Durante a sessão
é importante manter uma distância segura uns dos outros para evitar ao máximo o contato. É indicado que
as mãos sejam lavadas com frequência, indicado o uso do álcool em gel 70% e toalhas de papel descartáveis,
sendo o USO DE MÁSCARAS OBRIGATÓRIO na sessão.
COMUNICADO II: Solicitamos aos licitantes que evitem conversas paralelas durante a sessão, se
manifestando somente quando for necessário, para que o certame tenha uma boa fluidez e organização.
Caso o licitante seja advertido e continuar a atrapalhar o bom andamento da sessão, o mesmo será
convidado a se retirar do recinto.
COMUNICADO III: Prezados licitantes o uso de celular durante a sessão, será PROIBIDO, exceto em
casos que seja autorizado pela Pregoeira, para melhor fluidez durante o certame. Caso o licitante seja
advertido sobre o uso do mesmo, e continuar a utilização do aparelho sem autorização da Pregoeira, o
mesmo será convidado a se retirar do recinto.
1. DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste certame futura aquisição de equipamentos para montagem e revitalização dos
consultórios odontológicos do Pronto Socorro Gil Martins Pinheiro, de acordo com as condições
estabelecidas neste termo de referência.
1.2 A descrição detalhada do item consta no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital, devendo as
licitantes interessadas em participar deste certame analisá-las para que não haja dúvidas sobre o objeto deste
processo.
1.3 Integram este Edital todos os seus Anexos, assim como o Termo de Referência.
1.4 Para o julgamento das propostas, será considerado o Menor Preço por Item.
2. ÁREA SOLICITANTE
2.1 Secretaria Municipal de Saúde.
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3.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 A licitação é exclusiva para microempresários e empresários de pequeno porte, exceto no item 02 que é
aberto à ampla concorrência. Sediados no território nacional, constituídos, na forma da legislação civil,
como empresários individuais ou sociedades empresárias, cujo objeto social/finalidade/atividade seja
pertinente com o objeto licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas no Título VII deste
instrumento convocatório.
3.1.1. Todos os itens, são EXCLUSIVOS para microempresas e empresas de pequeno porte,
considerando que valor de cada um desses lotes é de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), EXCETO
o item 002, que ultrapassa o valor de R$ 80.000,00 nos termos do art. 48, inciso I da LC 123/2006.
3.2 Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes credenciados junto ao pregoeiro, devendo
o interessado, ou seu representante, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame (modelo do Anexo IV).
3.3 É condição de participação apresentar na sessão do Pregão Presencial declaração do licitante dando
ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (modelo do Anexo I).
Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de falência, de
dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com o Município ou outro órgão público em qualquer
esfera da administração pública, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em
consórcio.
3.4

3.5 Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta licitação, nos
termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, são considerados:
3.5.1 MEI – Microempreendedor Individual - o microempreendedor, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um
mil reais).
3.5.2 Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).
3.5.3 Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
3.5.4 Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei Complementar
nº 123/2006 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa
que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006;
d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
e) cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
f) Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
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g) Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica,
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica
que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
j) constituída sob a forma de sociedade por ações.
k) Que não comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no credenciamento
através do documento solicitado no item 5.6.1.1.
3.6
Não poderá participar da presente licitação a empresa:
3.6.1 Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, ou declarada inidônea
para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3.6.2 Em consórcio;
3.6.3 Com falência decretada;
3.6.4

Empresas coligadas ou que mantenham atividades comerciais comuns/compartilhadas;

3.6.5

Proponentes enquadrados no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações;

3.6.6

Proponentes enquadrados nas hipóteses da Súmula Vinculante nº 13 do STF;

3.6.7 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis;
3.6.8

Que estiver incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93;

3.6.9 Estejam impedidas de licitar e de contratar com qualquer ente federado (União, Estados,
Municípios, Autarquias e Órgãos da Administração pública direta e entidades da administração Pública
Indireta) com base no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
3.6.10 Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93;
3.6.11 A vedação à participação de interessadas que estejam reunidas sob a forma de consórcio se justifica
na medida em que a presente aquisição é compatível com a participação de empresas de pequeno e médio
porte, às quais, em sua maioria, cumprem as exigências de qualificação técnica e econômico-financeira,
condições suficientes para a execução de Contrato dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de
possíveis licitantes individuais.
3.7
Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.
3.7.1 O contratante reserva-se o direito de recusar os serviços ou mercadorias em desacordo com o
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o Contrato e aplicar o disposto no art. 24,
inciso XI da Lei Federal n 8.666/93.
3.8 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente no Contrato.
4. CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS
4.1 Cópia deste instrumento convocatório encontra-se disponível, gratuitamente, no site oficial do
município
de
Amparo
do
Serra-MG
no
endereço:
https://amparodoserra.mg.gov.br/index.php/publicacoes/licitacoes/editais-de-licitacao e junto ao Setor
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de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Amparo do Serra-MG, localizado na Praça Dr. João
Pinheiro, nº 07, Centro, Amparo do Serra-MG/MG.
4.1.2 Caso deseje obter cópia impressa do edital junto ao Setor de Compras e Licitações, o interessado
deverá recolher os respectivos custos, mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que será
emitido por solicitação do interessado deverá ser apresentado quitado juntamente com o pedido de cópia.
4.2 Os pedidos de esclarecimentos acerca do edital deverão ser encaminhados ao protocolo da Prefeitura
Municipal de Amparo do Serra-MG ou pelo e-mail: licitacao@amparodoserra.mg.gov.br.
5. CREDENCIAMENTO
5.1 Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, no
horário estipulado no preâmbulo deste edital, munidos de:
5.1.1 Instrumento de constituição da empresa licitante registrado no órgão competente;
5.1.2 Documento de identificação oficial com foto do representante;
5.1.3 Documento que o credencie a participar deste certame, conforme modelo fornecido no Anexo
IV, ou mediante procuração por instrumento público ou particular, outorgando poderes específicos para
participar de licitações, apresentar proposta comercial, formular lances, assinar documentos e praticar todos
os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.
5.1.3.1 Exceto na hipótese de procuração por instrumento público, o documento de credenciamento de
representante deve ter firma reconhecida em cartório.
5.1.3.2 Não será admitida a representação de mais de um licitante pela mesma pessoa.
5.1.3.3

Serão sumariamente recusados todos os licitantes que apresentarem representante comum.

5.1.3.4 O sócio da sociedade empresária poderá credenciar-se na forma do item 5.3.1, ou exibindo
documento hábil que demonstre estar ele investido da administração da empresa, com amplos poderes
individuais de representação.
5.1.4. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (Anexo I)
5.2 O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Pregoeiro implica em
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das
transações inerentes ao Pregão.
5.3 Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante ou outro
documento oficial hábil a comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data
de emissão não superior a 90 (noventa) dias.
5.4 O não atendimento de qualquer das normas indicadas neste item 5 e respectivos subitens importará no
não credenciamento da empresa e, consequentemente, exclusão da fase de lances verbais, sendo vedada
manifestação durante os atos do certame de licitante não credenciado.
5.5 Declarado encerrado o credenciamento pelo pregoeiro, não serão admitidos novos licitantes.
6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1 Terminado o credenciamento supra, cada licitante credenciado entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares:
a) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e
b) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2)
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6.2 Os envelopes deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues à Pregoeira, na sessão de
pregão.
6.3 Externamente, os envelopes deverão trazer, apenas, a identificação clara, visível e legível do licitante e
do processo licitatório a que se referem, conforme este exemplo:

À PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA-MG
PREGÃO PRESENCIAL N° __/2022
REGISTRO DE PREÇO N° __/2022
ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO

À PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA-MG
PREGÃO PRESENCIAL N° __/2022
REGISTRO DE PREÇO N° __/2022
ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO

6.4 Poderá o licitante remeter os envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sendo
o único responsável por sua efetiva chegada à Administração Pública até a hora e data estabelecidas no
preâmbulo, sob pena de exclusão do certame.
10.6. 6.5 O licitante que enviar os envelopes pelo correio deverá manter consigo e exibir, se solicitado, os
comprovantes oficiais de que a postagem e o recebimento se deram em tempo hábil.
6.6 A utilização do serviço postal para participar da licitação importa renúncia do licitante ao direito de
formular lances durante a sessão do pregão.
6.7 Não será admitida a entrega de envelopes em mãos por pessoa não identificada, ou, principalmente, por
representante de outro licitante.
7. PROPOSTA COMERCIAL
7.1
A proposta comercial deverá ser apresentada conforme Modelo do Anexo VII, contendo todas as
informações ali previstas, em uma via, com timbre, identificação da empresa licitante, nº do CNPJ, endereço,
número de telefone, e-mail e assinada pelo seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado
e qualificado. A contratação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, o qual não poderá ser superior ao
valor estimado do processo.
7.1.1

Descrição do objeto licitado com todas as especificações de acordo com o Anexo III.

7.1.2

Indicação do valor proposto em conformidade com o Anexo III e Anexo VII.

7.1.3

A Proposta Comercial deverá referir-se à integralidade dos serviços.

7.1.3.1 O município de Amparo do Serra-MG, na busca de promover celeridade, economia processual e
disponibilizar de forma mais clara e sucinta ao licitante, métodos que contribuam com a formalização da
proposta, informa aos interessados que os procedimentos anteriormente mencionados em nenhum
momento caracterizam FORMALISMO EXARCERBADO, e sim o oposto. O princípio do formalismo
moderado se encontra implícito no art. 2º da Lei Federal nº 9.784/99 e pede atenuação do rigor dado no
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tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, seria o princípio que se opõe
ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor exagerado no cumprimento da lei. O
procedimento adotado pelo município prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção
das prerrogativas dos administrados. Não contrariando dessa forma o acórdão 357/2015 do TCU. Portanto
as proponentes agirão de forma que a mídia contendo o “arquivo proposta” seja entregue dentro do
envelope de proposta ou fornecida pelo licitante na fase de abertura dos envelopes de proposta.
7.1.3.2 Proposta deverá conter VALOR UNITÁRIO, MARCA, VALOR TOTAL DO ITEM, E VALOR
TOTAL GERAL (SOMA DE TODOS OS VALORES), ou seja, a soma dos resultados da multiplicação
das unidades pelos respectivos preços unitários, cotados em reais, com até 02 (duas) casas decimais, à vista,
válidos para serem praticados desde a data de entrega dos envelopes, até o efetivo pagamento.
7.1.3.3 O licitante vencedor terá o prazo de 03 (três) dias, contados do término da sessão do pregão, caso
seja formalmente solicitado, para entregar a proposta final (impressa, assinada, carimbada) contendo os
preços definitivos, sob pena de desclassificação e adoção das medidas para apuração de eventual
responsabilidade e aplicação de penalidade prevista na Lei 8666/93.
7.2

Todas as condições previstas no Termo de Referência, Anexo III, deverão ser observadas.

7.3

DEVERÁ compor o envelope de proposta, além do anexo VII, o anexo VIII.

7.4
A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão
pública do Pregão.
7.5
Toda a especificação do objeto licitado será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de
sua proposta comercial.
7.6
Caso a proposta não esteja assinada e estando presente o representante legal ou procurador da
licitante, será permitida a assinatura na mesma, validando-a.
Se necessário, o município poderá sanar problemas relativos ao sistema de importação das
propostas, desde que não comprometa a lisura do certame, buscando dessa forma atingir os princípios
norteados pela licitação pública.
7.7

8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.1 O licitante que ofertar o Menor Preço por Item deverá apresentar a documentação abaixo relacionada:
I - PESSOA JURÍDICA
8.2. Habilitação Jurídica
8.2.1

Para Empresa Individual: Registro Comercial;

8.2.2 Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou
Contrato social em vigor e alterações subsequentes ou Contrato consolidado, devidamente registrados;
8.2.3 Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscrição do ato constitutivo e alterações
subsequentes ou Contrato consolidado, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
8.2.4 Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante ou outro
documento oficial hábil a comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data
de emissão não superior a 90 (noventa) dias.
8.3

Regularidade Fiscal

8.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido em até 90 dias da data de abertura da licitação.
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8.3.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da
apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal / Certidão Negativa de Débito (CND)
de contribuições previdenciárias, expedida pela Receita Federal do Brasil, observada a validade/aceitação
das certidões expedidas pela Receita Federal em data anterior à vigência da Portaria Conjunta RFB/PGFN
n° 1751, de 2 de outubro de 2014, bem como das certidões emitidas posteriormente, em conformidade com
o referido normativo.
8.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa expedida pela
Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver situada a sede do licitante.
8.3.4

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

8.3.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
8.4. Requisitos para a Regularidade Trabalhista
8.4.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) Art. 03, da Lei nº 12.440, de 7 de julho
de 2011.emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
8.4.2. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme ANEXO V deste Edital.
8.5

Habilitação econômico-financeira:

8.5.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo cartório distribuidor da
sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para entrega das
propostas ou Certidão Judicial Cível Negativa, expedida eletronicamente, nos termos do caput do art. 8º da
Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça na Comarca responsável do Domicílio da Licitante.
8.6 Apresentar Registro de Anvisa dos equipamentos médicos sob regime de Vigilância Sanitária
compreendem todos os equipamentos de uso em saúde com finalidade médica, odontológica, laboratorial
ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia, reabilitação ou monitoramento
de seres humanos e, ainda, os com finalidade de embelezamento e estética. Os equipamentos médicos estão
inseridos na categoria de produtos para a saúde, outrora denominados de correlatos, em conjunto com os
materiais de uso em saúde.
s documentos relacionados no item 8.2, “HABILITAÇÃO JURÍDICA” não precisarão constar do envelope
“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
9. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
9.1 No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciandose com o credenciamento dos interessados e recebimento da Declaração de pleno atendimento aos
requisitos de habilitação e dos envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação.
9.2 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes
e recebimento da Declaração e das propostas, o pregoeiro declarará encerrado o credenciamento e aberta a
sessão do PREGÃO.
9.4 Abertos os envelopes de 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. A análise das propostas visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a)

Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b)

Que não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
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c)

Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;

d)

Que apresentarem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis;
Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento e que não forem passíveis de saneamento na própria sessão.

e)

9.5 Serão selecionadas, para a etapa de lances verbais, as propostas de Menor Preço por Item.
9.5.1 As propostas serão ordenadas em ordem crescente e o pregoeiro classificará, para a etapa de lances, o
autor da proposta de “Menor Preço por Item”, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
superiores em até 10% (dez por cento), deste valor para participarem de lances verbais.
9.6 Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior,
o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.
9.7 Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada que
representa o maior preço.
9.8 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado
sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
9.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances verbais posteriores, ficando mantido o último valor apresentado pelo licitante,
para efeito de posterior ordenação das propostas.
9.10.

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados.

9.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
MENOR PREÇO POR ITEM e o valor estimado da contratação.
9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes não mais realizarem
lances verbais.
9.13. Terminando empatada a fase de lances, o pregoeiro negociará diretamente com os proponentes para
que seja obtido preço melhor. Mantidos os lances em condição de empate, o vencedor será declarado por
sorteio.
9.14. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu valor seja
compatível com o valor estimado da contratação, o pregoeiro negociará diretamente com os proponentes
para que seja obtido preço melhor.
9.15. Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO POR ITEM, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das
condições habilitatórias, com base na documentação apresentada.
9.16. Não se considera aceitável, sem prejuízo de outras causas apontadas neste edital e na legislação
pertinente, a proposta que for inexequível ou superior ao valor estimado da contratação pela Administração
Pública, constante do termo de referência.
9.17. Em caso de dúvida, o pregoeiro poderá, a seu critério, promover diligência e conceder prazo ao
licitante titular da proposta vencedora para que comprove, de maneira objetiva e documental, a
exequibilidade de sua proposta, sob pena de desclassificação.
9.18. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem não
prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta.
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9.19. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias e dos requisitos de habilitação, a licitante
será habilitada e declarada a vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou
proposta.
9.20. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de MENOR PREÇO POR ITEM, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. Neste caso, o pregoeiro negociará diretamente com os
proponentes para que seja obtido preço melhor.
9.21. O licitante que deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos na fase de habilitação,
ou que o fizer em desacordo com as normas deste Edital, será considerado automaticamente inabilitado,
não sendo concedido, sob qualquer pleito, prazo para a complementação desses documentos, salvo o
disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006
9.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento
e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.
9.23. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o
pregoeiro devolverá, aos licitantes julgados desclassificados, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
9.24 Será desclassificada a proposta que:
9.24.1 Não se refira à integralidade do item licitado;
9.24.2 Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado,
superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º do art.
44 e inciso I e II do art. 48 da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.24.3 Não atenda às exigências do instrumento convocatório ou aquelas estabelecidas em diligências.
10. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
10.1 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no prazo
de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, dirigidas à Pregoeiro da
Prefeitura Municipal, devendo ser encaminhadas ao Protocolo da Prefeitura Municipal.
10.1.1. Por escrito, mediante protocolo na sede da Prefeitura Municipal, endereço sito à Praça Dr. João
Pinheiro, nº 07, Centro, Amparo do Serra-MG, Minas Gerais;
10.1.2. Em arquivo eletrônico, o qual conste identificação com assinatura escrita ou eletrônica, do
subscritor, através do e-mail licitacao@amparodoserramg.mg.gov.br, hipótese em que o licitante deverá
obter a mensagem eletrônica de resposta da CPL/Pregoeiro atestando o recebimento do arquivo pelo
pregoeiro/CPL (a documentação original deve ser apresentada em até 5 (cinco) dias após o envio do email);
10.1.3 Em qualquer das hipóteses elencadas acima, o licitante será responsável pela qualidade e fidelidade
do material transmitido ou enviado ou protocolado e, especialmente, por sua
entrega/recebimento/recepção pela CPL/Pregoeiro Municipal.
10.2 As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura
do envelope correspondente, reduzindo-se por escrito na ata, sob pena de preclusão, sendo vedada, a
qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao certame.
10.3 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, sob pena de preclusão e indeferimento do recurso, ficando os demais licitantes, desde
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logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
automaticamente do término do prazo do recorrente, independente de intimação, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
10.4 O licitante poderá apresentar as razões do recurso na sessão do Pregão, as quais serão reduzidas a
termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contrarrazões
no prazo de 03 (três) dias contados da sessão, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
10.5.1 A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos.
10.6 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas por escrito, com identificação de seu
subscritor, através de uma das seguintes formas:
10.6.1. Por escrito, mediante protocolo na sede da Prefeitura Municipal, endereço sito à Praça Dr. João
Pinheiro, nº 07, Centro, Amparo do Serra-MG, Minas Gerais;
10.6.2. Em arquivo eletrônico, o qual conste identificação com assinatura escrita ou eletrônica, do
subscritor, através do e-mail licitacao@amparodoserramg.mg.gov.brhipótese em que o licitante deverá
obter a mensagem eletrônica de resposta da CPL/Pregoeiro atestando o recebimento do arquivo pelo
pregoeiro/CPL; (a documentação original deve ser apresentada em até 5 (cinco) dias após o envio do email).
10.6.3. Em qualquer das hipóteses elencadas acima, o licitante será responsável pela qualidade e fidelidade
do material transmitido ou enviado ou protocolado e, especialmente, por sua
entrega/recebimento/recepção pela CPL/Pregoeiro Municipal.
10.6.4. O Município não se responsabilizará por razões, contrarrazões e memoriais de recursos e
impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da sede da
Prefeitura ou que não observem os itens 10.1 e/ou 10.5 e subitens, e que, por isso, não sejam apresentados
na forma e prazo legais.
10.6.5. Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal,
e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.
10.6.6. Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do pregoeiro que,
reconsiderando ou não sua decisão, o fará subir devidamente informados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
a contar de seu recebimento.
10.6.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.7. Serão estritamente respeitados os ritos e os trâmites recursais estabelecidos na Lei Federal nº
10.520/02, Lei Federal n° 8.666/1993 e legislação correlata em vigor.
10.8. A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento a todos os
licitantes por meio de publicação na Imprensa Oficial.
10.9. Os recursos e impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não
serem conhecidos:
a) ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados do pregoeiro, no prazo de 03 (três) dias, conforme
estabelecido no item 10.3 deste Título;
Página 12 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Dr. João Pinheiro, 07 – Bairro Centro – Amparo do Serra – MG
Telefone: (31) 3895-5158 - e-mail: licitacao@amparodoserra.mg.gov.br

b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº. 8.666/93;
c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social,
CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do
licitante, devidamente comprovado.
d) ser protocolizado no Protocolo da Prefeitura Municipal.
10.10 A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes por meio de publicação
na Imprensa Oficial.
10.11 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal, e/ou
subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.
10.12 A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações
endereçados via serviço postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Prefeitura de Amparo
do Serra-MG, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.
11. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
11.1 Inexistindo manifestação recursal o pregoeiro proclamará o licitante vencedor, competindo à
autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
11.2 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
11.3 A solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência dos produtos
objeto desta licitação serão realizados por servidor da Prefeitura Municipal.
11.4 O gestor do contrato ou servidor por ele designado será o responsável pelo recebimento e
conferência do produto entregue.
11.5 Na ocorrência de descumprimento dos prazos previstos no Termo de Referência e no Contrato, a
Prefeitura Municipal poderá aplicar as sanções ali previstas.
11.6 A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não
autorizadas, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Edital.
12. DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, a Prefeitura Municipal
convocará o proponente classificado para, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento
da convocação, assinar o contrato- Anexo VI, sob pena de decair do direito de contratação, na forma do
art. 81 da Lei 8.666/93.
12.1.1. O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado, desde que a solicitação seja apresentada
durante o transcurso do interstício inicial, caso ocorra motivo justo e aceito pelo setor de Licitações.
12.1.2. O contrato implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos
os requisitos de publicidade.
12.1.3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
12.2. Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem
de assinar o Contrato, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo setor de
licitações, o pregoeiro examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem
de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.
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12.3 A contratação com os fornecedores será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 199312.4.
12.4 O gestor do contrato realizará o controle da execução dos serviços prestados ou produtos fornecidos,
qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação.
12.6 Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS do exercício de 2022:
2.06.01.10.301.0007.2.0045.00.01.59.3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE
BUCAL
13 – ACEITABILIDADE DO OBJETO
13.1 O município poderá realizar sempre que solicitado ou mesmo que em atendimento aos diversos
setores administrativos, realizar pesquisas de mercado para averiguar se os valores Contratados condizem
com a realidade do mercado.
13.2 A revisão e cancelamento dos preços far-se-ão nos termos e formas previstos no decreto federal nº
7.892/13.
14 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 e LC 147/2014
14.1 A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações posteriores terá o tratamento
diferenciado e favorecido, expressamente previsto neste edital.
14.2 Para exercício do direito ao tratamento diferenciado, a licitante enquadrada como ME ou EPP
deverá observar o procedimento descrito no item 5.1 e subitens sob pena de preclusão.
14.3 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação, os
seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos:
15.3.1. 14.3.1 Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado, na forma do item 9.13.2
e subitens;
14.3.2 Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal.
14.3.2.1 No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal, a licitante
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar esses documentos com
algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de declaração do vencedor
deste processo, para apresentá-los novamente já sem qualquer restrição.
14.3.2.2 O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias úteis, nos termos
do art. 43, §1° da LC123/06, com redação determinada pela LC147/2014.
14.3.2.3 Durante o decurso dos prazos referidos nos itens 14.3.2.1 e 15.4.2.2, a licitante enquadrada como
microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar os documentos de regularidade fiscal com
algum tipo de restrição será considerada HABILITADA e permanecerá no processo, observando o
disposto nos itens 14.3.2.4 e 14.3.2.5.
14.3.2.4
A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar
no Envelope nº. 2 todos documentos de regularidade fiscal exigidos no edital, mesmo se houver algum tipo
de restrição, sob pena de ser considerada INABILITADA.
14.3.2.5
Findo os prazos referidos nos itens 14.3.2.1 e 14.3.2.2, a licitante enquadrada como
microempresa ou empresa de pequeno porte que não apresentar os documentos de regularidade fiscal
exigidos neste edital já sem qualquer restrição será considerada INABILITADA e perderá o direito de
contratar com o PREFEITURA DE AMPARO DO SERRA-MG o objeto desta licitação.
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14.4 Na ocorrência do disposto no item anterior, a PREFEITURA DE AMPARO DO SERRA-MG
poderá:
14.5 Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação observando as exigências deste
Edital;
14.6 Revogar o presente processo licitatório.
15
- DAS SANÇÕES
15.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, o
fornecedor que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação, e;
15.1.1 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.2 Fraudar na execução do contrato;
15.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.4 Cometer fraude fiscal;
15.1.5 Não mantiver a proposta.
15.2 A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre
o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou
fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência,
sanção mais elevada poderá ser aplicada, e será expedido:
a) pelo responsável pelo setor de licitações do órgão ou entidade da administração pública quando o
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação
para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de
Registro de Preços;
b) pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
15.3 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à pessoa física ou jurídica licitante ou ao fornecedor
responsável pelo atraso/mora no cumprimento de suas obrigações licitatórias ou contratais ou pela prática
de determinados atos, de acordo com os percentuais a seguir:
15.3.1 Percentuais de multa moratória:
a) 0,5 % (zero, cinco por cento) por dia de atraso injustificado, ou de justificativa recusada pela
Administração, por dia de atraso na execução do objeto até o 30º (trigésimo) dia, relacionado ao prazo de
entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 5% (cinco por cento);
b) 1,0 (um por cento) por dia de atraso injustificado, ou de justificativa recusada pela Administração, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto relacionado ao prazo de
entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento);
15.3.2. Percentuais de multa compensatória:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do bem ou serviço contratado, pelo descumprimento de qualquer
obrigação por parte da pessoa física ou jurídica, exceto aquelas relacionadas ao prazo de
entrega/fornecimento ou execução.
15.4 O valor da sanção pecuniária deverá obrigatoriamente ser deduzido de eventuais créditos ou garantias
da pessoa física ou jurídica, ou cobrado administrativa ou judicialmente.
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15.5 Sempre que o valor da sanção pecuniária ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor
excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial, pelo órgão competente.
15.6 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega/fornecimento ou execução do serviço.
15.7 A aplicação da sanção pecuniária não impede que sejam aplicadas outras penalidades previstas em lei.
15.8 A suspensão é a sanção que impossibilita a participação de pessoa física ou jurídica em licitações e/ou
contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo
do Serra, de acordo com os prazos a seguir:
a) mínimo de 90 (noventa) e máximo de 180 (cento e oitenta) dias, na hipótese de a apenada ser reincidente
na sanção de advertência, independentemente do fundamento do primeiro sancionamento;
b) mínimo de 6 (seis) e máximo de 12 (doze) meses, quando a licitante solicitar cancelamento da proposta
após o resultado do julgamento;
c) mínimo de 12 (doze) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante adjudicada se recusar a assinar
o contrato/nota de empenho ou retirar/receber a autorização/ordem de entrega/fornecimento do bem ou
prestação do serviço;
d) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante/contratada praticar
ou deixar de praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação, sem prejuízo da
responsabilização penal e civil;
e) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante/contratada apresentar
documentos fraudulentos nas licitações, sem prejuízo da responsabilização penal e civil;
f) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante/contratada se
comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal
15.9 A suspensão poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
15.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal.
15.11 A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
a aplicou.
15.12 A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada na forma do Decreto nº 5.237/2018
e seus efeitos serão extensivos a toda Administração Pública.
15.13 As pessoas físicas ou jurídicas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do
registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo do Serra, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores ou da obtenção do registro, por até 5
(cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais modalidades, dependendo da
natureza e gravidade dos fatos; e
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
15.14 As sanções previstas nos itens acima poderão também ser aplicadas às pessoas físicas e jurídicas que:
Página 16 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Dr. João Pinheiro, 07 – Bairro Centro – Amparo do Serra – MG
Telefone: (31) 3895-5158 - e-mail: licitacao@amparodoserra.mg.gov.br

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa ou atos de corrupção empresarial, na
forma da Lei.
15.15 Compete ao órgão ou entidade requisitante da contratação a indicação das penalidades previstas neste
edital, cuja aplicação dependerá de ato da autoridade competente.
15.16 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e
a ampla defesa.
15.17 É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas nos itens acima,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade
competente do órgão ou entidade.
15.18 As penalidades aplicadas deverão ser registradas pelo setor de licitação da entidade ou órgão
sancionador.
15.19 A sanção de advertência pode ser aplicada juntamente com a de multa.
15.20 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
15.21 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal, o fornecedor ficará isenta das penalidades mencionadas neste edital.
16. DO PAGAMENTO
16.1 O valor dos serviços e produtos contratados será pago por transferência bancária (titularidade do
vencedor do certame) em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal.
16.2 Não será realizado pagamento a título de adiantamento.
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital e Declaração de pleno
atendimentos aos requisitos de habilitação.;
Anexo II -Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento à Habilitação;
Anexo III - Termo de Referência/Especificação Técnica do Objeto;
Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo V – Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante;
Anexo VI– Minuta do Contrato;
Anexo VII - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo VIII – Modelo de elaboração independente da proposta e Declaração de que os preços são aptos e
satisfatórios;
Anexo IX - Modelo de Declaração de condição de ME ou EPP.
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17.2 A Empresa interessada deverá examinar cuidadosamente o presente Edital e seus anexos, bem como
ter pleno conhecimento da legislação pertinente, pois alegações de desconhecimento das suas disposições
não serão aceitas para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus documentos de
habilitação ou na proposta.
17.3 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem comprometimento da
segurança da contratação.
17.4 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a
realização da sessão pública deste Pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão
promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação, assim como a lisura do
procedimento.
17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclusive o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal da prefeitura
de Amparo do Serra, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
17.6 A autoridade titular do órgão promotor do certame somente poderá revogar a presente licitação por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de
terceiros, mediante ato escrito e fundamentado.
17.6.1 A nulidade do processo licitatório induz à do Contrato, sem prejuízo ao disposto no parágrafo único
do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.
17.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
17.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, será marcada nova data
para a sessão do Pregão, com reabertura dos prazos previstos na legislação.
17.9 As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior,
serão resolvidas pelo (a) Pregoeiro (a) ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto
do pregão e observadas à legislação.
17.10 A Prefeitura Municipal de Amparo do Serra-MG poderá, por despacho fundamentado do pregoeiro
e até a entrega da Nota de Empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis,
sem que a este assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento,
em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante.
17.11 A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições
deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
17.12 É facultada à 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 deva constar no ato da sessão pública.
17.12.1 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições
inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
17.13 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura ata.
17.14 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em
especial a Lei 8.666/1993 e suas alterações, Lei 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto
Federal nº 7.892/13.
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17.15 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante,
ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
17.16 A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.
17.17 Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o pregoeiro poderá, a seu
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
17.18 Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado
especificado e válido.
17.19 Todos os documentos deverão estar legíveis, sem rasuras e redigidos em língua Portuguesa.
17.20 Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia legível ou autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos
pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação, podendo ainda serem autenticados
junto à Administração, na forma da Lei n°13726/2018.
17.21 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam
apresentados à Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação durante a sessão do Pregão. (art. 32 Lei
8.666/93).
17.22 Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou pelo
edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de sua apresentação, exceto eventuais
atestados de capacidade técnica, conforme o caso.
17.23 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser
substituído por cópia reprográfica autenticada.
17.24 Caso seja necessário, o pregoeiro poderá suspender a sessão do Pregão, designando nova data para
sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.
17.25 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras durante o certame
e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto
aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei
Federal nº. 8.666/93.
17.26 O não cumprimento de diligências poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação
do licitante.
17.27 A Prefeitura Municipal poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
17.27.1 Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de alterar quantitativos,
0,0sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no §
1º do art. 65, da Lei Federal no. 8.666/93.
17.27.2 Os casos omissos e atípicos serão submetidos a parecer da Procuradoria Jurídica do Município de
Amparo do Serra-MG.
17.27.3 Fica eleito o foro da Comarca de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
Amparo do Serra-MG, 24 de maio de 2022.
SAMARA DUARTE SOARES
Pregoeira
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº __/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2022
ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO
(MODELO)

(Local e data)

À
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra
A/C Pregoeira e Equipe de Apoio

Referência: Processo nº __/2022- Pregão n° ___/2022

Prezados Senhores,

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 nº _______/2022, vem perante Vossas
Senhorias declarar que aceita todas as condições do Edital e que tem pleno conhecimento de todas as
especificações técnicas necessárias ao cumprimento do objeto. Declara ainda, cumprir plenamente os
requisitos de habilitação definidos no Edital, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520,
de 17.07.2002, sob pena de responsabilização nos termos da Lei.
Atenciosamente,

NOME
Representante Legal da Licitante
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº __/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2022

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO (MODELO)

(Local e data)

À
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra
A/C Pregoeira e Equipe de Apoio

Referência: Processo nº ___/2022 - Pregão n° ___/2022

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 n° _______/2022, vem perante Vossas
Senhorias DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação.

Atenciosamente.

NOME
Representante Legal da Licitante
PROCESSO LICITATÓRIO Nº __/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2022
ANEXO III
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TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
1.2 INTRODUÇÃO E BASE LEGAL
1.1. O objeto deste certame é a futura aquisição de equipamentos para montagem e revitalização dos
consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as condições estabelecidas
neste termo de referência.
1.2. A aquisição vai ser realizada por meio de licitação, na modalidade pregão, visando o menor
preço por item, nos termos da Lei 10.520/02, bem como da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, além das legislações complementares vigentes e pertinentes a matéria.
2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
2.1. Estudos científicos comprovam que a saúde bucal tem estreita relação com a saúde geral, uma vez
que a boca pode ser porta de entrada de microrganismos que podem fazer mal para o corpo. Seguindo
esse raciocínio, é possível concluir que as más condições de higiene podem causar doenças bucais, que,
por sua vez, podem levar a enfermidades ou agravar aquelas que já estão instaladas.
É o caso, principalmente, das doenças cardiovasculares e do diabetes. As duas condições estão bastante
relacionadas a quadros inflamatórios – condições que facilmente se iniciam pela boca, geralmente, com
um sangramento discreto.
O Sistema Único de Saúde (SUS), além de ofertar atendimento ambulatorial e de internação em
diferentes especialidades, também disponibiliza gratuitamente o acesso da população ao dentista. A
pessoa com diagnóstico de cárie ou doenças periodontais (sangramento de gengiva, por exemplo) será
atendida pelos profissionais da equipe de Saúde Bucal, que são responsáveis por realizar ações de
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.
Tendo em vista a contínua implementação de medidas de reorganização e a adequação dos ambientes
da prática da assistência odontológica, para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde
bucal da população em condições adequadas com o objetivo de mitigar os riscos individuais e coletivos,
tal aquisição é necessária para garantir a continuidade e a qualificação das ações e do serviço mediante
a prestação do atendimento preventivo, curativo e cirúrgico assegurando o cuidado e atenção integral
aos indivíduos e suas famílias em relação à saúde bucal no Município de Amparo do Serra.
A aquisição dos equipamentos odontológicos relacionados neste Termo de Referência é necessária para
prestar atendimento de qualidade aos usuários do serviço público de saúde e proporcionar ferramentas
de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais.
2.5. Da exclusividade para ME e EPP
2.5.1. A exclusividade dos itens desse certame será determinada após a pesquisa de preço.
2.6. Da fundamentação legal
2.6.1. Normas e procedimentos contidos na Lei 123/2006, Lei Complementar 147/2014, Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, que regulamentam a modalidade Pregão, subsidiariamente, as normas da lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e demais normas contidas no edital.
3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS
3.1 O quadro a seguir demonstra as especificações dos produtos a serem adquiridos e valores estimados:
Valor Total
Item
Descrição
Unidade Quant. Valor Unitário
Bomba de Vácuo para até 05
consultórios.
01
R$ 6.801,6667
R$ 6.801,67
Capacidade para até 05
Unidade 01

consultórios simultaneamente.
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Sistema automático de descarga
dos resíduos diretamente ao
esgoto.
Pré-lavagem automática no
filtro coletor.
Sistema automático de descarga
dos resíduos diretamente ao
esgoto.
Pré-lavagem automática no
filtro coletor.
Filtro coletor de detritos na
entrada da sucção com abertura
superior, evitando o contato
com os resíduos, tornando-o
prático, eficiente e de fácil
limpeza.
Filtro de entrada de água.
Protetor térmico intermitente.
Protege o motor e o circuito
eletrônico de quedas de tensão
na rede externa.
Motor com eixo central em
inox.
Gabinete em aço fosfatizado
com pintura em poliuretano.
Motor com eixo central em inox
Comando de acionamento:
Eletrônico Vácuo Máximo: 640
mmHg/25,06 in Hg Motor
(potência):1.
CV Rotações do motor
(R.P.M.):3450-60 Hz.
Alimentação: Bivolt 110V /
220VFrequência: 60
HzCorrente:10A(220V) /
24A(110V).
Tensão na placa de comando: 24
V
Vazão
de
ar
máxima:460L/min.
Consumo de água: 0,40L/min;

02

CADEIRA ODONTOLÓGICA
COMPLETA (EQUIPO4t/ 2
SUGADORES/
REFLETOR
LED) Cadeira - Estrutura Unidade
construída em aço maciço, com
tratamento antioxidante e pintada

04

R$ 46.266,8325

R$ 185.067,33
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em tinta epóxi proporcionando
maior resistência e durabilidade ao
conjunto. Base com debrum
antiderrapante; dispensa fixação no
piso. Sistema tipo pantográfico de
elevação confeccionado em chapa
de aço, oferece maior resistência,
capacidade de elevação de até 200
kg. Caixa de ligação integrada
otimizando espaço dentro do
consultório. Apresenta o botão
ON/OFF localizado na lateral da
base da cadeira facilitando o acesso
do profissional. Braço de apoio para
o paciente rebatível com estrutura
de metal. Pedal de Comandos do
tipo
joystick
com
três
programações de trabalho com
volta automática à posição zero.
Sistema
de
elevação
eletromecânico acionado por motoredutor BOSCH de baixa tensão
com 24 volts. Sistema eletrônico
Integrado e de baixa voltagem: 24
volts. Tensão de alimentação 127
ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de
cabeça anatômico, removível, com
regulagem de altura. Ambidestro
EQUIPO – CART com controle
PAD, produzido em ABS Injetado:
confere maior durabilidade /
resistência à corrosão e estabilidade
de cor ao conjunto. Composição:
Seringa tríplice / 02 terminais para
o alta rotação, 01 terminal com o
micro motor sem spray. Pedal
Progressivo para o acionamento das
peças de mão nos terminais do
equipo, o que possibilita o controle
da velocidade e com acionamento
em qualquer ponto do pedal.
Seringa tríplice: Bico giratório,
removível
e
autolavável.
Mangueiras: Arredondadas, leves e
flexíveis. Suporte das pontas: Com
acionamento
pneumático
individual. Puxador Bilateral
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UNIDADE
AUXILIAR
Produzido em ABS Injetado:
confere maior durabilidade /
resistência a corrosão e estabilidade
de cor ao conjunto. Cuba: Profunda,
removível e com ralo e filtro para
retenção de sólidos e cobertura para
evitar respingos. Filtro de detritos
localizado na base do sugador sob o
corpo da unidade de água. Sistema
de regulagem da vazão da água:
Permite a regulagem fina do fluxo
de água. Reservatórios translúcidos
de 1000 ml para: Água das peças de
mão e seringa tríplice. Unidade de
água e cuba rebatível em 90º, com
sensor de presença e porta copos
facilitando o fluxo de água na
cuspideira, possibilitando uma
ampla mobilidade que permite
aproximação do auxiliar ao campo
operatório. Suctores: 01 Suctor de
saliva a ar e outro de sangue tipo
vac plus, unidade auxiliar rebatível
comporta copos para o paciente
fazer eventuais bochechos
Refletor LED Monofocal para uso
odontológico com sistema óptico
com 1 LED. Espelho multifacetado
com tratamento multicoating.
Dupla proteção do espelho, em
material resistente, transparente.
Puxadores bilaterais em forma de
alça que possibilitam isolamento,
evitando o risco de contaminação
cruzada. Cabeçote produzido em
material resistente, com giro de
620º Intensidade: 8.000 a 35.000
LUX (tolerância +/- 20%).
MOCHO- Projetados para oferecer
mobilidade e segurança na posição
correta
de
se
trabalhar,
complementado o consultório e
preservando a sua saúde e bemestar. Possui estofamento em
espuma injetada revestido com
PVC expandido sem costura para
facilitar a limpeza e desinfecção,
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possuem cinco rodízios duplos que
proporcionam estabilidade e ajuste
de altura personalizado a cada
modelo. São cinco modelos
diferentes com mais de 20 opções
de cores. Largura = 430 mm
Comprimento = 440/480 mm Altura
do assento = 410/500 mm Altura do
encosto
=
420
mm
Capacidade de carga = 135 kg Sistema
de elevação = Pistão a Gr
Caneta de alta rotação com
conexão tipo Borden, dois furos de
acordo com a Norma ISO 9168;
corpo em alumínio anodizado
natural com canais arredondados de
pega. Turbina balanceada com uma
rotação de 400.000 rpm ± 15% com
alto torque axial e radial e eficiente
concentricidade da broca; montada
sobre anéis de borracha sintética;
torna-se silenciosa pela ausência de
vibração da turbina com o corpo;
controle de rotação através do pedal
de comando Rolamentos com
esfera de cerâmica, a mais nova
tecnologia em rolamentos de alta
performance, com alta durabilidade
e maior eficiência nas lubrificações.
Cabeça menor que os sistemas
convencionais facilita acesso às
faces mais difíceis dos dentes. Peso
de 38g, reduz o esforço do
operador; spray triplo facilita o
direcionamento do líquido para
refrigeração da broca. Sistema
friction grip (FG) que segura a
broca por atrito na pinça e a
introdução ou expulsão é feita com
o uso de um saca-brocas. Ajuste do
comprimento da broca definido
pelo CD; ao encaixá-la com os
dedos na pinça, evita a quebra e a
danificação
das
pontas,
principalmente as diamantadas,
longas e finas. A não-utilização de
saca-brocas, que é de difícil
desinfecção, proporciona maior
vida
útil
ao
conjunto
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turbina/rolamento, em função do
menor esforço aplicado. Consumo
de ar de 42,0 l/min ± 2 e pressão de
trabalho de 30 PSI ± 2.
Esterilização através de autoclave
até 135º C e 2,2 bar não danifica a
peça em função da qualidade dos
materiais
empregados
na
fabricação.
Micromotor com conexão através
de terminal tipo Borden dois furos
de acordo com a Norma ISO
9168.Sistema tipo intra de acordo
com a Norma ISO 3964 com pino
trava simples e prática, tipo engate
rápido, para conectar e desconectar
a peça reta e o contra ângulo.
Adaptador de pontas permite que os
acessórios acoplados se tornem
livres nos movimentos na mão do
CD, facilita o acesso a qualquer
quadrante da boca e evita a tensão
da mangueira, que pode causar
possíveis tendinites ao profissional.
Corpo em alumínio anodizado e
desenho anatômico construído a
partir de peças miniaturizadas que
permitem a compactação do
aparelho, proporcionando maior
leveza. Anel regulador da rotação
do micromotor através de sistema
giratório possibilita a seleção de
velocidade em ambos os sentidos
entre 3.000 e 18.000 rpm. Inversão
de rotação para a esquerda no anel
permite o uso de rebolos. Baixo
ruído reduz a fadiga do CD e o
stress do paciente. Consumo de ar
de 65,0 l/min e pressão de trabalho
de 60 a 80 PSI. Esterilização
através de autoclave até 135 ºC e
2,2 bar não danifica a peça em
função da qualidade dos materiais
empregados na fabricação, corpo
em alumínio anodizado, camisa e
rotor em aço inox, disco dianteiro e
tampa traseira em bronze ou latão.
Contra ângulo de formato
anatômico com sistema tipo intra de
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acordo com a Norma ISO 3964;
acoplável ao micromotor; torque e
rotação transmitidos à broca através
de um conjunto de eixos e
engrenagens com relação de
transmissão 1:1, desenvolvido para
trabalho em baixa rotação,
especialmente para polimentos,
profilaxia, preparação de condutos,
pinos e coroas. Ângulo de 20o entre
o eixo e o pescoço da cabeça; os
dois eixos do ângulo são apoiados
sobre mancais de deslizamento em
bronze, e o acoplamento destes
eixos é feito por um par de
engrenagens.
Eixo principal de suporte de brocas
apoiado sobre rolamentos de
esferas com separadores de aço,
que suportam melhor os materiais
corrosivos que penetram no interior
da cabeça e recebem movimento
dos eixos do ângulo por um par de
engrenagens a 90º.Pinça mecânica
Latch Type (LT); trava da broca
por lâmina de aço temperada
deslocável lateralmente em ângulo,
com encaixe para se adaptar ao
canal de brocas normais de contra
ângulo com encaixe superior e
canal para trava. Pinça adaptadora
de brocas tipo FG (FRICTION
GRIP) permite a utilização de
brocas de alta rotação. Dimensões
reduzidas com fácil acesso a todos
os quadrantes da cavidade oral,
mesmo em odontopediatria.
Corpo em alumínio e latão, giro
livre de 360º sobre o micromotor.
Esterilização através de autoclave
até 135º C e 2,2 bar não danifica a
peça em função da qualidade dos
materiais
empregados
na
fabricação, como aço inox,
alumínio anodizado, mancais de
bronze,
eixo
principal
e
engrenagens com banho superficial
de níquel químico.
Peça Reta formato anatômico com
sistema tipo intra de acordo com a
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Norma ISO 3964; acoplável ao
micromotor, torque e rotação
transmitidos à broca através de um
conjunto de eixos e engrenagens
com relação de transmissão 1:1,
desenvolvida para trabalho em
baixa rotação, especialmente para o
ajuste de prótese total, desgaste de
moldeira individual, polimento de
moldeiras de prótese total,
removível ou fixa. Pinça acionada
por mola para prender e liberar a
broca através do anel recartilhado
central do corpo; conjunto de
mancais com rolamento blindado,
aumentando a vida útil da peça.
Corpo em alumínio e latão, giro
livre de 360º C sobre o micromotor.
Esterilização através de autoclave
até 135º C e 2,2 bar não danifica a
peça em função da qualidade dos
materiais
empregados
na
fabricação, como aço inox e
alumínio anodizado. Acompanha
saca brocas, borracha de vedação
da
conexão,
agulha
para
desobstrução do spray, óleo
lubrificante 200ml e engate rápido
para lubrificação do contra angulo
e peça reta. Apresentar amostra do
produto (kit com 4 peças e
acessórios)
(Inclusa montagem/ instalação
dos equipamentos)

03

Todos os produtos desse item
terão que ser da mesma
marca/fabricante para melhor
utilização e funcionamento dos
equipamentos.
Compressor de ar isento de óleo,
motor de 2 pistões com 1,12 HP /
830W (127V) e 1,14 HP / 1100W
(220V) protetor térmico contra
sobreaquecimento, filtro de saída
de ar, adequado para 1 consultório Unidade
pintura interna do reservatório
antioxidante, capacidade do tanque
de 40 litros, fluxo de ar: 212
litros/min. Voltagem: Voltagem:

02

R$ 7.457,1525

R$ 14.914,31
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04

05

3.2
3.3

220V~±10% - Corrente Nominal: 5
A - Disjuntor: 10 A .
MOCHO- Projetados para oferecer
mobilidade e segurança na posição
correta
de
se
trabalhar,
complementado o consultório e
preservando a sua saúde e bemestar. Possui estofamento em
espuma injetada revestido com
PVC expandido sem costura para
facilitar a limpeza e desinfecção,
possuem cinco rodízios duplos que
proporcionam estabilidade e ajuste
de altura personalizado a cada Unidade
modelo. São cinco modelos
diferentes com mais de 20 opções
de cores. Largura = 430 mm
Comprimento = 440/480 mm Altura
do assento = 410/500 mm Altura do
encosto
=
420
mm
Capacidade de carga = 135 kg Sistema
de elevação = Pistão a Gr
Raio-X portátil
Material Anel de Proteção:
Plástico injetado com bário (muito
mais leve e com a mesma
proteção);
Painel LCD Moderno;
Com simples toque é fácil
programar;
Tipo de Exposição: Molar; Inciso;
e canino.
Pode ser usado com Filme ou
Sensor Digital;
Vantagens do Raio-X Portátil;
Unidade
Mobilidade: pode ser utilizado em
consultório particular, home care,
trabalhos humanitários;
Aumento de Produtividade: mais
rápido que os equipamentos
convencionais;
Sem fio: bateria recarregável;
Leve e Compacto: 1,8 Kg.
Potência de entrada: 600 W.
Tensão Elétrica: 60 kV +/-5%.
Tamanho: 135 (L) ×250 (C) ×175
(A) mm.

04

R$ 1.291,0480

R$ 5.164,19

01

R$ 19.492,5475

R$ 19.492,55

Não serão adjudicados valores acima do valor unitário estimado.
Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de utilização, bem como deverão
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observar as normas técnicas dos órgãos reguladores, RESPEITANDO-SE RIGOROSAMENTE O
PRAZO DE ENTREGA ESTABELECIDO, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão e
deverão estar dentro do prazo de validade.
4. DA ENTREGA
4.1 A partir do recebimento, pela CONTRATADA, da(s) Nota(s) de Empenho (NE) ou Ordem de
Fornecimento (OF), referente ao objeto licitado, e que deverão ser entregues na Praça João Pinheiro, n°
07, Centro, Amparo do Serra-MG, a(s) qual(is) poderá(ão) ser enviada(s) por e-mail, começará a contar
o prazo de entrega que será de, no máximo, 15 (quinze) dias.
4.2. Os produtos serão recebidos pela pessoa indicada na autorização de fornecimento que fará a
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Temo de Referência e na
proposta;
4.3. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a contratante não o aceitará e
lavrará o termo circunstanciado o fato, que deverá ser encaminhado a Contratada;
4.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos de
imediato, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;
4.5. As entregas serão solicitadas de forma fracionada de acordo com as necessidades do Município;
4.6. A ordem de fornecimento, a ser emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Amparo
do Serra, é realizada de forma eletrônica pelo sistema informatizado e será enviada no e-mail indicado
na proposta da fornecedora, se caso a licitante alterar o e-mail, a mesma deverá comunicar
imediatamente o Setor de Compras;
4.7. Será considerado como data de recebimento da autorização de fornecimento o primeiro dia útil
seguinte ao envio do e-mail.
5. CUSTO ESTIMADO
5.1
O custo estimado de referência será apurado com base em pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto, a partir da pesquisa de fornecedores, utilização de bancos de dados de
outros órgãos, entidades ou entes federados, cujos mercados são regionalmente semelhantes, atendendo
desta forma o art. 43, IV da Lei 8.666/93 subsidiariamente a Instrução Normativa nº 73/2020.
6.
DA DOTAÇÃO, DO CONTRATO/ DO ADITAMENTO
6.1. A dotação necessária à realização da despesa decorrente do objeto desta Licitação será a
constante no edital, indicada pelo setor de contabilidade em momento oportuno.
6.2. As cláusulas contratuais obedecerão às disposições legais, bem como poderão atribuir outras
cláusulas de acordo com a solicitação do departamento e o objeto empregado, para fins de efetividade
e legalidade, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
6.3. Dar-se-á rescisão contratual das partes nos termos da aplicação dos Artigos 77, 78, 79 e 80 da
Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93.
6.4.
Poderá ser solicitado aditamento contratual nos termos do art. 57, 65 e 78 da Lei Federal n°
8.666 de 21/06/93.
6.5. Os reajustes que se fizerem necessários obedecerão aos índices oficiais do governo, acumulados
nos últimos 12 (doze) meses.
7.
DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nesse Termo de Referência,
assumindo a execução da sua proposta, responsabilizando por todos os riscos e as despesas decorrentes
da boa e regular execução do objeto e, ainda, cumprir a legislação pertinente ao objeto deste Termo,
bem como as cláusulas e condições avençadas entre as partes.
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7.2. Efetuar a entrega dos bens, conforme especificações, prazo e local constante Termo de
Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.
7.3. Responsabilizar pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos, 12,13 e
17, do código de defesa do consumidor lei nº 8.078, de 1990.
7.4. A Contratada se responsabilizará por quaisquer vícios existentes no produto.
7.5. A Contratada obriga-se a fornecer os itens constantes no objeto desta licitação;
7.6. A Contratada deverá nomear e manter preposto para representá-la perante a Contratante e assistila em todas as questões relativas à execução.
7.7. A Contratada se responsabilizará pela permanente manutenção da validade da documentação:
Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico-Financeira da empresa, assim como pela atualização de formação
de seus profissionais.
7.8. A Contratada será responsável pela instalação dos equipamentos, deixando-os em
condições de pronto uso, devendo arcar com todos os custos e insumos inerentes a esta instalação,
sendo esta feita por assistência técnica autorizada da fabricante.
8.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1
Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar fornecer os objetos
de acordo com as determinações do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
8.2
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.3
Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis; notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;
8.4
Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;
8.5
Zelar para que durante toda a vigência do pedido sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
9. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.
10. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
10.1 O Controle e acompanhamento da execução do objeto desse Termo obedecerá às normas
contidas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como a exigência do edital, sem prejuízo a outros instrumentos
adotados pela contratante para o fiel cumprimento das condições estabelecidas para a aquisição.
10.2 A Fiscalização de que trata este tópico não exclui nem reduz a responsabilidade da contrata,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçoes técnicas
ou vícios redibitórios, e na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da lei 8.666, de 1993.
10.3 A conformidade do material a ser fornecido deverá ser verificada juntamente com o documento
da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo
de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
10.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º
e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
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10.5 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
11 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002,
o fornecedor que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação, e;
11.1.1 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.2 Fraudar na execução do contrato;
11.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
11.1.4 Cometer fraude fiscal;
11.1.5 Não mantiver a proposta.
11.2 A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe
sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do
serviço ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de
reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada, e será expedido:
a) pelo responsável pelo setor de licitações do órgão ou entidade da administração pública quando o
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de
licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do
Sistema de Registro de Preços;
b) pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase
de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
11.3 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à pessoa física ou jurídica licitante ou ao
fornecedor responsável pelo atraso/mora no cumprimento de suas obrigações licitatórias ou contratais
ou pela prática de determinados atos, de acordo com os percentuais a seguir:
11.3.1 Percentuais de multa moratória:
a) 0,5 % (zero, cinco por cento) por dia de atraso injustificado, ou de justificativa recusada pela
Administração, por dia de atraso na execução do objeto até o 30º (trigésimo) dia, relacionado ao prazo
de entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à
parte inadimplente, até o limite de 5% (cinco por cento);
b) 1,0 (um por cento) por dia de atraso injustificado, ou de justificativa recusada pela Administração,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto relacionado ao prazo de
entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento);
11.3.2. Percentuais de multa compensatória:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do bem ou serviço contratado, pelo descumprimento de qualquer
obrigação por parte da pessoa física ou jurídica, exceto aquelas relacionadas ao prazo de
entrega/fornecimento ou execução.
11.4 O valor da sanção pecuniária deverá obrigatoriamente ser deduzido de eventuais créditos ou
garantias da pessoa física ou jurídica, ou cobrado administrativa ou judicialmente.
11.5 Sempre que o valor da sanção pecuniária ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o
valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial, pelo órgão competente.
11.6 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao
do vencimento do prazo de entrega/fornecimento ou execução do serviço.
11.7 A aplicação da sanção pecuniária não impede que sejam aplicadas outras penalidades previstas em
lei.
Página 33 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Dr. João Pinheiro, 07 – Bairro Centro – Amparo do Serra – MG
Telefone: (31) 3895-5158 - e-mail: licitacao@amparodoserra.mg.gov.br

11.8 A suspensão é a sanção que impossibilita a participação de pessoa física ou jurídica em licitações
e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de
Amparo do Serra, de acordo com os prazos a seguir:
a) mínimo de 90 (noventa) e máximo de 180 (cento e oitenta) dias, na hipótese de a apenada ser
reincidente na sanção de advertência, independentemente do fundamento do primeiro sancionamento;
b) mínimo de 6 (seis) e máximo de 12 (doze) meses, quando a licitante solicitar cancelamento da
proposta após o resultado do julgamento;
c) mínimo de 12 (doze) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante adjudicada se recusar a
assinar o contrato/nota de empenho ou retirar/receber a autorização/ordem de entrega/fornecimento do
bem ou prestação do serviço;
d) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante/contratada praticar
ou deixar de praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação, sem prejuízo da
responsabilização penal e civil;
e) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante/contratada
apresentar documentos fraudulentos nas licitações, sem prejuízo da responsabilização penal e civil;
f) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante/contratada se
comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal
11.9 A suspensão poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
11.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal.
11.11 A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que a aplicou.
11.12 A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada na forma do Decreto nº 5.237/2018
e seus efeitos serão extensivos a toda Administração Pública.
11.13 As pessoas físicas ou jurídicas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção
do registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo do Serra, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores ou da obtenção do registro, por até
5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais modalidades, dependendo da
natureza e gravidade dos fatos; e
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
11.14 As sanções previstas nos itens acima poderão também ser aplicadas às pessoas físicas e jurídicas
que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b) tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa ou atos de corrupção empresarial,
na forma da Lei.
11.15 Compete ao órgão ou entidade requisitante da contratação a indicação das penalidades previstas
neste termo de referência, cuja aplicação dependerá de ato da autoridade competente.
11.16 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa.
11.17 É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas nos itens
acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à
autoridade competente do órgão ou entidade.
11.18 As penalidades aplicadas deverão ser registradas pelo setor de licitação da entidade ou órgão
sancionador.
11.19 A sanção de advertência pode ser aplicada juntamente com a de multa.
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11.20 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
11.21 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal, o fornecedor ficará isenta das penalidades mencionadas neste termo de referência.
Amparo do Serra,03 de maio de 2022.

Maria da Conceição Pereira
Secretária Municipal de Saúde

PROCESSO LICITATÓRIO Nº__/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2022
ANEXO IV
CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

(Local e data)

À
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra
A/C Pregoeira e Equipe de Apoio

Referência: Processo nº __/2022- Pregão n° __/2022
Prezados Senhores,

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 nº _______/2022, vem perante Vossas
Senhorias credenciar o Sr _______________________, inscrito no CPF sob o nº_____________, RG sob
o nº ____________________, residente e domiciliado na Rua _______, bairro, cidade/Estado, CEP
nº____________, Telefone nº (__) _____-____, como representante qualificado a participar de todos os
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atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para formular lances, negociar e
apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei no. 8666/93.

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada do Contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. O licitante apresentará no
ato do credenciamento o modelo acima fora dos Envelopes. (Vide Cláusula 5.5 do Edital)
Atenciosamente.
NOME
Representante Legal da Licitante
(Documento a ser apresentado fora dos envelopes, no ato do Credenciamento)

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO)

(Local e data)

À
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra
A/C Pregoeira e Equipe de Apoio

Referência: Processo nº ___/2022 - Pregão n° ___/2022

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 n° _______/2022 e no inciso V do art. 27 da
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Lei 8666/93, vem perante Vossas Senhorias DECLARAR que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de dezesseis anos.

Atenciosamente,

NOME
Representante legal da empresa

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2022

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO DE ADMINISTRATIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº __/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2022
CONTRATO Nº /2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA-MG-MG, com sede na Praça Dr. João
Pinheiro, nº 07, Centro, na cidade de Amparo do Serra-MG, Estado de Minas Gerais, CEP 35.444-000,
inscrita no CNPJ sob o nº 18.316.174.0001/23, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Barbosa Couto, sob o nº sob a regência da Lei
Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 (atualizada pela LC 147/2014),
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, além das demais disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital e a empresa __________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______,
instalada na _____, representada legalmente neste ato pelo Sr. ____, brasileiro, portador do CPF e RG: MG
a seguir denominado CONTRATADO, resolvem firmar o presente Contrato, em conformidade com o
Processo Licitatório nº __/2022 na modalidade Pregão Presencial nº __/2022, sob a regência das Leis
Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1

A partir do recebimento, pela CONTRATADA, da(s) Nota(s) de Empenho (NE) ou Ordem de
Fornecimento (OF), referente ao objeto licitado, e que deverão ser entregues no endereço Praça
João Pinheiro, nº07, Centro, Amparo do Serra-MG, a(s) qual(is) poderá(ão) ser enviada(s) por email, começará a contar o prazo de 15 (quinze) dias.
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1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

Os produtos serão recebidos pela pessoa indicada na autorização de fornecimento que fará a
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Temo de Referência e na
proposta;
Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a contratante não o aceitará e
lavrará o termo circunstanciado o fato, que deverá ser encaminhado a Contratada;
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos de
imediato, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;
A ordem de fornecimento, a ser emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Amparo
do Serra, é realizada de forma eletrônica pelo sistema informatizado e será enviada no e-mail
indicado na proposta da fornecedora, se caso a licitante alterar o e-mail, a mesma deverá comunicar
imediatamente o Setor de Compras;
Será considerado como data de recebimento da autorização de fornecimento o primeiro dia útil
seguinte ao envio do e-mail.
Descrição detalhada do objeto:
Item

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

01

R$

R$

Bomba de Vácuo para até 05
consultórios.

01

Capacidade para até 05
consultórios
simultaneamente.
Sistema automático de
descarga dos resíduos
diretamente ao esgoto.
Pré-lavagem automática no
filtro coletor.
Sistema automático de
descarga dos resíduos
diretamente ao esgoto.
Pré-lavagem automática no
filtro coletor.
Unidade
Filtro coletor de detritos na
entrada da sucção com
abertura superior, evitando o
contato com os resíduos,
tornando-o prático, eficiente
e de fácil limpeza.
Filtro de entrada de água.
Protetor térmico
intermitente. Protege o
motor e o circuito eletrônico
de quedas de tensão na rede
externa.
Motor com eixo central em
inox.
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Gabinete em aço fosfatizado
com pintura em poliuretano.
Motor com eixo central em
inox
Comando de acionamento:
Eletrônico Vácuo Máximo:
640 mmHg/25,06 in Hg
Motor (potência):1.
CV Rotações do motor
(R.P.M.):3450-60 Hz.
Alimentação: Bivolt 110V /
220VFrequência: 60
HzCorrente:10A(220V) /
24A(110V).
Tensão na placa de comando:
24 V Vazão de ar
máxima:460L/min.
Consumo
de
água:
0,40L/min;

02

CADEIRA
ODONTOLÓGICA
COMPLETA (EQUIPO4t/ 2
SUGADORES/ REFLETOR
LED) Cadeira - Estrutura
construída em aço maciço, com
tratamento antioxidante e
pintada em tinta epóxi
proporcionando
maior
resistência e durabilidade ao
conjunto. Base com debrum
antiderrapante;
dispensa
fixação no piso. Sistema tipo
pantográfico
de
elevação
confeccionado em chapa de Unidade
aço, oferece maior resistência,
capacidade de elevação de até
200 kg. Caixa de ligação
integrada otimizando espaço
dentro
do
consultório.
Apresenta o botão ON/OFF
localizado na lateral da base da
cadeira facilitando o acesso do
profissional. Braço de apoio
para o paciente rebatível com
estrutura de metal. Pedal de
Comandos do tipo joystick com
três programações de trabalho
com volta automática à posição

03

R$

R$
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zero. Sistema de elevação
eletromecânico acionado por
moto-redutor BOSCH de baixa
tensão com 24 volts. Sistema
eletrônico Integrado e de baixa
voltagem: 24 volts. Tensão de
alimentação 127 ou 220V ~
50/60Hz. Encosto de cabeça
anatômico, removível, com
regulagem
de
altura.
Ambidestro
EQUIPO – CART com
controle PAD, produzido em
ABS Injetado: confere maior
durabilidade / resistência à
corrosão e estabilidade de cor
ao conjunto. Composição:
Seringa tríplice / 02 terminais
para o alta rotação, 01 terminal
com o micro motor sem spray.
Pedal Progressivo para o
acionamento das peças de mão
nos terminais do equipo, o que
possibilita o controle da
velocidade e com acionamento
em qualquer ponto do pedal.
Seringa tríplice: Bico giratório,
removível
e
autolavável.
Mangueiras:
Arredondadas,
leves e flexíveis. Suporte das
pontas: Com acionamento
pneumático
individual.
Puxador Bilateral
UNIDADE AUXILIAR Produzido em ABS Injetado:
confere maior durabilidade /
resistência a corrosão e
estabilidade de cor ao conjunto.
Cuba: Profunda, removível e
com ralo e filtro para retenção
de sólidos e cobertura para
evitar respingos. Filtro de
detritos localizado na base do
sugador sob o corpo da unidade
de água. Sistema de regulagem
da vazão da água: Permite a
regulagem fina do fluxo de
água.
Reservatórios
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translúcidos de 1000 ml para:
Água das peças de mão e
seringa tríplice. Unidade de
água e cuba rebatível em 90º,
com sensor de presença e porta
copos facilitando o fluxo de
água
na
cuspideira,
possibilitando uma ampla
mobilidade
que
permite
aproximação do auxiliar ao
campo operatório. Suctores: 01
Suctor de saliva a ar e outro de
sangue tipo vac plus, unidade
auxiliar rebatível comporta
copos para o paciente fazer
eventuais bochechos
Refletor LED Monofocal para
uso odontológico com sistema
óptico com 1 LED. Espelho
multifacetado com tratamento
multicoating. Dupla proteção
do espelho, em material
resistente,
transparente.
Puxadores bilaterais em forma
de alça que possibilitam
isolamento, evitando o risco de
contaminação
cruzada.
Cabeçote
produzido
em
material resistente, com giro de
620º Intensidade: 8.000 a
35.000 LUX (tolerância +/20%).
MOCHO- Projetados para
oferecer
mobilidade
e
segurança na posição correta de
se trabalhar, complementado o
consultório e preservando a sua
saúde e bem-estar. Possui
estofamento
em
espuma
injetada revestido com PVC
expandido sem costura para
facilitar
a
limpeza
e
desinfecção, possuem cinco
rodízios
duplos
que
proporcionam estabilidade e
ajuste de altura personalizado a
cada modelo. São cinco
modelos diferentes com mais
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de 20 opções de cores. Largura
= 430 mm Comprimento =
440/480 mm Altura do assento =
410/500 mm Altura do encosto =
420
mm
Capacidade de carga = 135 kg
Sistema de elevação = Pistão a Gr
Caneta de alta rotação com
conexão tipo Borden, dois
furos de acordo com a Norma
ISO 9168; corpo em alumínio
anodizado natural com canais
arredondados de pega. Turbina
balanceada com uma rotação de
400.000 rpm ± 15% com alto
torque axial e radial e eficiente
concentricidade da broca;
montada sobre anéis de
borracha sintética; torna-se
silenciosa pela ausência de
vibração da turbina com o
corpo; controle de rotação
através do pedal de comando
Rolamentos com esfera de
cerâmica, a mais nova
tecnologia em rolamentos de
alta performance, com alta
durabilidade e maior eficiência
nas lubrificações. Cabeça
menor que os sistemas
convencionais facilita acesso às
faces mais difíceis dos dentes.
Peso de 38g, reduz o esforço do
operador; spray triplo facilita o
direcionamento do líquido para
refrigeração da broca. Sistema
friction grip (FG) que segura a
broca por atrito na pinça e a
introdução ou expulsão é feita
com o uso de um saca-brocas.
Ajuste do comprimento da
broca definido pelo CD; ao
encaixá-la com os dedos na
pinça, evita a quebra e a
danificação
das
pontas,
principalmente as diamantadas,
longas e finas. A não-utilização
de saca-brocas, que é de difícil
desinfecção, proporciona maior
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vida
útil
ao
conjunto
turbina/rolamento, em função
do menor esforço aplicado.
Consumo de ar de 42,0 l/min ±
2 e pressão de trabalho de 30
PSI ± 2. Esterilização através
de autoclave até 135º C e 2,2
bar não danifica a peça em
função da qualidade dos
materiais
empregados
na
fabricação.
Micromotor com conexão
através de terminal tipo Borden
dois furos de acordo com a
Norma ISO 9168.Sistema tipo
intra de acordo com a Norma
ISO 3964 com pino trava
simples e prática, tipo engate
rápido, para conectar e
desconectar a peça reta e o
contra ângulo. Adaptador de
pontas
permite
que
os
acessórios acoplados se tornem
livres nos movimentos na mão
do CD, facilita o acesso a
qualquer quadrante da boca e
evita a tensão da mangueira,
que pode causar possíveis
tendinites ao profissional.
Corpo em alumínio anodizado
e
desenho
anatômico
construído a partir de peças
miniaturizadas que permitem a
compactação do aparelho,
proporcionando maior leveza.
Anel regulador da rotação do
micromotor através de sistema
giratório possibilita a seleção
de velocidade em ambos os
sentidos entre 3.000 e 18.000
rpm. Inversão de rotação para a
esquerda no anel permite o uso
de rebolos. Baixo ruído reduz a
fadiga do CD e o stress do
paciente. Consumo de ar de
65,0 l/min e pressão de trabalho
de 60 a 80 PSI. Esterilização
através de autoclave até 135 ºC
e 2,2 bar não danifica a peça em
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função da qualidade dos
materiais
empregados
na
fabricação, corpo em alumínio
anodizado, camisa e rotor em
aço inox, disco dianteiro e
tampa traseira em bronze ou
latão.
Contra ângulo de formato
anatômico com sistema tipo
intra de acordo com a Norma
ISO 3964; acoplável ao
micromotor; torque e rotação
transmitidos à broca através de
um conjunto de eixos e
engrenagens com relação de
transmissão 1:1, desenvolvido
para trabalho em baixa rotação,
especialmente para polimentos,
profilaxia,
preparação
de
condutos, pinos e coroas.
Ângulo de 20o entre o eixo e o
pescoço da cabeça; os dois
eixos do ângulo são apoiados
sobre mancais de deslizamento
em bronze, e o acoplamento
destes eixos é feito por um par
de engrenagens.
Eixo principal de suporte de
brocas
apoiado
sobre
rolamentos de esferas com
separadores de aço, que
suportam melhor os materiais
corrosivos que penetram no
interior da cabeça e recebem
movimento dos eixos do
ângulo por um par de
engrenagens
a
90º.Pinça
mecânica Latch Type (LT);
trava da broca por lâmina de
aço temperada deslocável
lateralmente em ângulo, com
encaixe para se adaptar ao
canal de brocas normais de
contra ângulo com encaixe
superior e canal para trava.
Pinça adaptadora de brocas
tipo FG (FRICTION GRIP)
permite a utilização de brocas
de alta rotação. Dimensões
reduzidas com fácil acesso a
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todos os quadrantes da
cavidade oral, mesmo em
odontopediatria.
Corpo em alumínio e latão,
giro livre de 360º sobre o
micromotor.
Esterilização
através de autoclave até 135º C
e 2,2 bar não danifica a peça
em função da qualidade dos
materiais empregados na
fabricação, como aço inox,
alumínio anodizado, mancais
de bronze, eixo principal e
engrenagens
com
banho
superficial de níquel químico.
Peça Reta formato anatômico
com sistema tipo intra de
acordo com a Norma ISO
3964;
acoplável
ao
micromotor, torque e rotação
transmitidos à broca através de
um conjunto de eixos e
engrenagens com relação de
transmissão 1:1, desenvolvida
para trabalho em baixa rotação,
especialmente para o ajuste de
prótese total, desgaste de
moldeira individual, polimento
de moldeiras de prótese total,
removível ou fixa. Pinça
acionada por mola para
prender e liberar a broca
através do anel recartilhado
central do corpo; conjunto de
mancais
com
rolamento
blindado, aumentando a vida
útil da peça. Corpo em
alumínio e latão, giro livre de
360º C sobre o micromotor.
Esterilização
através
de
autoclave até 135º C e 2,2 bar
não danifica a peça em função
da qualidade dos materiais
empregados na fabricação,
como aço inox e alumínio
anodizado. Acompanha saca
brocas, borracha de vedação da
conexão,
agulha
para
desobstrução do spray, óleo
lubrificante 200ml e engate
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rápido para lubrificação do
contra angulo e peça reta.
Apresentar amostra do produto
(kit com 4 peças e acessórios)
(Inclusa
montagem/
instalação dos equipamentos)

03

04

Todos os produtos desse item
terão que ser da mesma
marca/fabricante
para
melhor
utilização
e
funcionamento
dos
equipamentos.
Compressor de ar isento de
óleo, motor de 2 pistões com
1,12 HP / 830W (127V) e 1,14
HP / 1100W (220V) protetor
térmico
contra
sobreaquecimento, filtro de
saída de ar, adequado para 1
consultório pintura interna do Unidade
reservatório
antioxidante,
capacidade do tanque de 40
litros, fluxo de ar: 212
litros/min.
Voltagem:
Voltagem: 220V~±10% Corrente Nominal: 5 A Disjuntor: 10 A .
MOCHO- Projetados para
oferecer
mobilidade
e
segurança na posição correta de
se trabalhar, complementado o
consultório e preservando a sua
saúde e bem-estar. Possui
estofamento
em
espuma
injetada revestido com PVC
expandido sem costura para
facilitar
a
limpeza
e
desinfecção, possuem cinco
Unidade
rodízios
duplos
que
proporcionam estabilidade e
ajuste de altura personalizado a
cada modelo. São cinco
modelos diferentes com mais
de 20 opções de cores. Largura
= 430 mm Comprimento =
440/480 mm Altura do assento =
410/500 mm Altura do encosto =
420
mm

02

04

R$

R$

R$

R$
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Capacidade de carga = 135 kg
Sistema de elevação = Pistão a Gr

05

Raio-X portátil
Material Anel de Proteção:
Plástico injetado com bário
(muito mais leve e com a
mesma proteção);
Painel LCD Moderno;
Com simples toque é fácil
programar;
Tipo de Exposição: Molar;
Inciso; e canino.
Pode ser usado com Filme ou
Sensor Digital;
Vantagens do Raio-X Portátil;
Mobilidade: pode ser utilizado
em consultório particular,
home care, trabalhos
humanitários;
Aumento de Produtividade:
mais rápido que os
equipamentos convencionais;
Sem fio: bateria recarregável;
Leve e Compacto: 1,8 Kg.
Potência de entrada: 600 W.
Tensão Elétrica: 60 kV +/-5%.
Tamanho: 135 (L) ×250 (C)
×175 (A) mm.

Unidade

01

R$

R$

Valor total por extenso:
1.8. A contratada será responsável pela instalação dos equipamentos, deixando-os em condições de pronto
uso, devendo arcar com todos os custos e insumos inerentes a esta instalação, sendo esta feita por assistencia
técnica autorizada da fabricante.
2- CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos financeiros específicos, alocados na
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra-MG – MG do exercício vigente, os quais serão detalhadamente
discriminados quando da emissão da respectiva Nota de Empenho/Ordem de Serviço (OS).
2.2 As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pelas seguintes dotações
orçamentárias:
2.06.01.10.301.0007.2.0045.00.01.59.3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE
BUCAL
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
3.1 O valor total do contrato é de R$ ................. (..................................).
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3.2 O pagamento referente às Notas de Empenho/OS dos equipamentos será efetuado em até 30 (trinta)
dias após a apresentação da respectiva nota fiscal ao setor financeiro da Prefeitura de Amparo do Serra-MG
- MG, devidamente atestada pelo setor requisitante, por meio de Ordem Bancária de Crédito, em
transferência eletrônica na agência e estabelecimento bancário indicado pelo fornecedor, observado o
disposto no Edital do processo supracitado e as exigências administrativas em vigor
3.3 Não será concedido nenhum direito ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
3

– LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados por meio de atendimento à Secretaria Municipal Saúde, localizado na
sede da Prefeitura Municipal de Amparo do Serra, na Praça Dr. João Pinheiro, n° 07, Centro, município de
Amparo do Serra-MG/MG, CEP 35.444-000.
4.2. O prazo para início para a entrega dos equipamentos será de 15 dias após emissão de ordem de serviço,
não sendo admitidos atrasos injustificados por parte do contratado. O prazo para pagamento começará a
contar a partir da data de entrega dos equipamentos e após a conferência de todas as especificações exigidas
e aceite no documento fiscal pela administração;
5 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura, podendo ser prorrogado
de comum acordo entre as partes, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.
6. – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 São obrigações da Contratante:
a)

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

b)
verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
c)
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
durante a execução do objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d)
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
e)
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
f)
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
g)
A Contratante obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários necessários
ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) emitida(s).
7– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Prestar o serviço conforme previsto no Termo de Referência, obedecendo rigorosamente às
especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta comercial.
7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório sem prévia autorização da Administração do
Município de Amparo do Serra-MG.
8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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8.1
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa Jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
8.2 Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
8.3
Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
9. CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, poderá ser designado representante para acompanhar e
fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10. DAS SANÇÕES
10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, o
fornecedor que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação, e:
10.1.1 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.2 Fraudar na execução do contrato;
10.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.4 Cometer fraude fiscal;
10.1.5 Não mantiver a proposta.
10.2 A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre
o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou
fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de reincidência,
sanção mais elevada poderá ser aplicada, e será expedido:
a) pelo responsável pelo setor de licitações do órgão ou entidade da administração pública quando o
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação
para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de
Registro de Preços;
b) pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
10.3 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à pessoa física ou jurídica licitante ou ao fornecedor
responsável pelo atraso/mora no cumprimento de suas obrigações licitatórias ou contratais ou pela prática
de determinados atos, de acordo com os percentuais a seguir:
10.3.1 Percentuais de multa moratória:
a) 0,5 % (zero, cinco por cento) por dia de atraso injustificado, ou de justificativa recusada pela
Administração, por dia de atraso na execução do objeto até o 30º (trigésimo) dia, relacionado ao prazo de
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entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 5% (cinco por cento);
b) 1,0 (um por cento) por dia de atraso injustificado, ou de justificativa recusada pela Administração, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto relacionado ao prazo de
entrega/fornecimento do bem ou à execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento);
10.3.2. Percentuais de multa compensatória:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do bem ou serviço contratado, pelo descumprimento de qualquer
obrigação por parte da pessoa física ou jurídica, exceto aquelas relacionadas ao prazo de
entrega/fornecimento ou execução.
10.4 O valor da sanção pecuniária deverá obrigatoriamente ser deduzido de eventuais créditos ou garantias
da pessoa física ou jurídica, ou cobrado administrativa ou judicialmente.
10.5 Sempre que o valor da sanção pecuniária ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor
excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial, pelo órgão competente.
10.6 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega/fornecimento ou execução do serviço.
10.7 A aplicação da sanção pecuniária não impede que sejam aplicadas outras penalidades previstas em lei.
10.8 A suspensão é a sanção que impossibilita a participação de pessoa física ou jurídica em licitações e/ou
contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo
do Serra, de acordo com os prazos a seguir:
a) mínimo de 90 (noventa) e máximo de 180 (cento e oitenta) dias, na hipótese de a apenada ser reincidente
na sanção de advertência, independentemente do fundamento do primeiro sancionamento;
b) mínimo de 6 (seis) e máximo de 12 (doze) meses, quando a licitante solicitar cancelamento da proposta
após o resultado do julgamento;
c) mínimo de 12 (doze) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante adjudicada se recusar a assinar
o contrato/nota de empenho ou retirar/receber a autorização/ordem de entrega/fornecimento do bem ou
prestação do serviço;
d) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante/contratada praticar
ou deixar de praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação, sem prejuízo da
responsabilização penal e civil;
e) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante/contratada apresentar
documentos fraudulentos nas licitações, sem prejuízo da responsabilização penal e civil;
f) mínimo de 24 (vinte e quatro) e máximo de 60 (sessenta) meses, quando a licitante/contratada se
comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal
10.9 A suspensão poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.
10.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Prefeito Municipal.
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10.11 A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
a aplicou.
10.12 A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada na forma do Decreto nº 5.237/2018
e seus efeitos serão extensivos a toda Administração Pública.
10.13 As pessoas físicas ou jurídicas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do
registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Amparo do Serra, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores ou da obtenção do registro, por até 5
(cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais modalidades, dependendo da
natureza e gravidade dos fatos; e
b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.
10.14 As sanções previstas nos itens acima poderão também ser aplicadas às pessoas físicas e jurídicas que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa ou atos de corrupção empresarial, na
forma da Lei.
10.15 Compete ao órgão ou entidade requisitante da contratação a indicação das penalidades previstas neste
edital, cuja aplicação dependerá de ato da autoridade competente.
10.16 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e
a ampla defesa.
10.17 É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas nos itens acima,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade
competente do órgão ou entidade.
10.18 As penalidades aplicadas deverão ser registradas pelo setor de licitação da entidade ou órgão
sancionador.
10.19 A sanção de advertência pode ser aplicada juntamente com a de multa.
10.20 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
10.21 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal, o fornecedor ficará isenta das penalidades mencionadas neste edital.
11. DA RESCISÃO
11.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos,
por parte da CONTRATADO;
a)

b)

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADO;
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c)

O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADO;

d)

Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do Contrato.
e)

O presente contrato tem vigência prevista de até 12 (doze) meses, podendo ser rescindido, nas
hipóteses do art. 79 da Lei 8.666/93, bem como sofrer prorrogação justificada, nos termos do art. 57 da Lei
nº 8666/93.
f)

12. DA PUBLICAÇÃO
12.1 - O extrato do presente Contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do Município, por
conta da CONTRATANTE.
13. DO FORO
13.1 - Fica eleito o foro da comarca de Ponte Nova - MG para solucionar quaisquer dúvidas quanto à
execução do presente Contrato.
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para
todos os fins de direito.
Amparo do Serra-MG, ___________ de ___________ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMPARO DO SERRA-MG
CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO VII - MODELO PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ___/2022 - PROCESSO ___/2022
A empresa/proponente ...................................................., inscrita no CNPJ sob o n°.................., inscrição
estadual n°........................., estabelecida à Av./Rua ................................. Nº ........., bairro ......................, na
cidade de ........................................., Estado .............................., telefone.................................., e-mail
.............................., vem pela presente, apresentar sua proposta para aquisição de equipamentos para
montagem e revitalização dos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde.
1- DO OBJETO, DESCRIÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO
1.1 A partir do recebimento, pela CONTRATADA, da(s) Nota(s) de Empenho (NE) ou Ordem de
Fornecimento (OF), referente ao objeto da licitação, a serem entregues na Praça João Pinheiro, n° 65,
Centro, Amparo do Serra-MG a(s) qual(is) poderá(ão) ser enviada(s) por e-mail, começará a contar o prazo
de entrega que será de, no máximo, 15 (quinze) dias.
1.2. Os produtos serão recebidos pela pessoa indicada na autorização de fornecimento que fará a verificação
de sua conformidade com as especificações constantes neste Temo de Referência e na proposta;
1.3. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a contratante não o aceitará e lavrará
o termo circunstanciado o fato, que deverá ser encaminhado a Contratada;
1.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos de imediato, sem prejuízo
da aplicação das penalidades cabíveis;
1.5. As entregas serão solicitadas de forma fracionada de acordo com as necessidades do Município;
1.6 A ordem de fornecimento, a ser emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Amparo do
Serra, é realizada de forma eletrônica pelo sistema informatizado e será enviada no e-mail indicado na
proposta da fornecedora, se caso a licitante alterar o e-mail, a mesma deverá comunicar imediatamente o
Setor de Compras;
1.7. Será considerado como data de recebimento da autorização de fornecimento o primeiro dia útil seguinte
ao envio do e-mail
2

– PROPOSTA:
Item

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Bomba de Vácuo para até
05 consultórios.

01

Capacidade para até 05
consultórios
simultaneamente.
Sistema automático de
descarga dos resíduos
diretamente ao esgoto.
Pré-lavagem automática
no filtro coletor.

Unidade

01

Página 53 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Dr. João Pinheiro, 07 – Bairro Centro – Amparo do Serra – MG
Telefone: (31) 3895-5158 - e-mail: licitacao@amparodoserra.mg.gov.br

Sistema automático de
descarga dos resíduos
diretamente ao esgoto.
Pré-lavagem automática
no filtro coletor.
Filtro coletor de detritos
na entrada da sucção com
abertura superior,
evitando o contato com os
resíduos, tornando-o
prático, eficiente e de
fácil limpeza.
Filtro de entrada de água.
Protetor térmico
intermitente. Protege o
motor e o circuito
eletrônico de quedas de
tensão na rede externa.
Motor com eixo central
em inox.
Gabinete em aço
fosfatizado com pintura
em poliuretano.
Motor com eixo central
em inox
Comando de
acionamento: Eletrônico
Vácuo Máximo: 640
mmHg/25,06 in Hg
Motor (potência):1.
CV Rotações do motor
(R.P.M.):3450-60 Hz.
Alimentação: Bivolt
110V / 220VFrequência:
60
HzCorrente:10A(220V) /
24A(110V).
Tensão na placa de
comando: 24 V Vazão de
ar máxima:460L/min.
Consumo
de
água:
0,40L/min;
02

CADEIRA
ODONTOLÓGICA
Unidade
COMPLETA (EQUIPO4t/
2
SUGADORES/
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REFLETOR
LED)
Cadeira
Estrutura
construída em aço maciço,
com tratamento antioxidante
e pintada em tinta epóxi
proporcionando
maior
resistência e durabilidade ao
conjunto. Base com debrum
antiderrapante;
dispensa
fixação no piso. Sistema tipo
pantográfico de elevação
confeccionado em chapa de
aço,
oferece
maior
resistência, capacidade de
elevação de até 200 kg.
Caixa de ligação integrada
otimizando espaço dentro do
consultório. Apresenta o
botão ON/OFF localizado na
lateral da base da cadeira
facilitando o acesso do
profissional. Braço de apoio
para o paciente rebatível
com estrutura de metal.
Pedal de Comandos do tipo
joystick
com
três
programações de trabalho
com volta automática à
posição zero. Sistema de
elevação
eletromecânico
acionado por moto-redutor
BOSCH de baixa tensão
com 24 volts. Sistema
eletrônico Integrado e de
baixa voltagem: 24 volts.
Tensão de alimentação 127
ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto
de
cabeça
anatômico,
removível, com regulagem
de altura. Ambidestro

03

EQUIPO – CART com
controle PAD, produzido em
ABS Injetado: confere maior
durabilidade / resistência à
corrosão e estabilidade de
cor
ao
conjunto.
Composição:
Seringa
tríplice / 02 terminais para o
alta rotação, 01 terminal
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com o micro motor sem
spray. Pedal Progressivo
para o acionamento das
peças de mão nos terminais
do equipo, o que possibilita
o controle da velocidade e
com
acionamento
em
qualquer ponto do pedal.
Seringa
tríplice:
Bico
giratório,
removível
e
autolavável.
Mangueiras:
Arredondadas,
leves
e
flexíveis.
Suporte
das
pontas: Com acionamento
pneumático
individual.
Puxador Bilateral
UNIDADE AUXILIAR Produzido em ABS Injetado:
confere maior durabilidade /
resistência a corrosão e
estabilidade de cor ao
conjunto. Cuba: Profunda,
removível e com ralo e filtro
para retenção de sólidos e
cobertura
para
evitar
respingos. Filtro de detritos
localizado na base do
sugador sob o corpo da
unidade de água. Sistema de
regulagem da vazão da água:
Permite a regulagem fina do
fluxo de água. Reservatórios
translúcidos de 1000 ml
para: Água das peças de mão
e seringa tríplice. Unidade
de água e cuba rebatível em
90º, com sensor de presença
e porta copos facilitando o
fluxo de água na cuspideira,
possibilitando uma ampla
mobilidade que permite
aproximação do auxiliar ao
campo operatório. Suctores:
01 Suctor de saliva a ar e
outro de sangue tipo vac
plus,
unidade
auxiliar
rebatível comporta copos
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para o paciente
eventuais bochechos

fazer

Refletor LED Monofocal
para uso odontológico com
sistema óptico com 1 LED.
Espelho multifacetado com
tratamento
multicoating.
Dupla proteção do espelho,
em material resistente,
transparente.
Puxadores
bilaterais em forma de alça
que possibilitam isolamento,
evitando
o
risco
de
contaminação
cruzada.
Cabeçote produzido em
material resistente, com giro
de 620º Intensidade: 8.000 a
35.000 LUX (tolerância +/20%).
MOCHO- Projetados para
oferecer
mobilidade
e
segurança na posição correta
de
se
trabalhar,
complementado
o
consultório e preservando a
sua
saúde
e
bemestar. Possui estofamento
em
espuma
injetada
revestido
com
PVC
expandido sem costura para
facilitar a limpeza e
desinfecção, possuem cinco
rodízios
duplos
que
proporcionam estabilidade e
ajuste
de
altura
personalizado
a
cada
modelo. São cinco modelos
diferentes com mais de 20
opções de cores. Largura =
430 mm Comprimento =
440/480 mm Altura do assento
= 410/500 mm Altura do
encosto
=
420
mm
Capacidade de carga = 135 kg
Sistema de elevação = Pistão a
Gr
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Caneta de alta rotação com
conexão tipo Borden, dois
furos de acordo com a
Norma ISO 9168; corpo em
alumínio anodizado natural
com canais arredondados de
pega. Turbina balanceada
com uma rotação de 400.000
rpm ± 15% com alto torque
axial e radial e eficiente
concentricidade da broca;
montada sobre anéis de
borracha sintética; torna-se
silenciosa pela ausência de
vibração da turbina com o
corpo; controle de rotação
através do pedal de comando
Rolamentos com esfera de
cerâmica, a mais nova
tecnologia em rolamentos de
alta performance, com alta
durabilidade
e
maior
eficiência nas lubrificações.
Cabeça menor que os
sistemas
convencionais
facilita acesso às faces mais
difíceis dos dentes. Peso de
38g, reduz o esforço do
operador;
spray
triplo
facilita o direcionamento do
líquido para refrigeração da
broca. Sistema friction grip
(FG) que segura a broca por
atrito na pinça e a introdução
ou expulsão é feita com o
uso de um saca-brocas.
Ajuste do comprimento da
broca definido pelo CD; ao
encaixá-la com os dedos na
pinça, evita a quebra e a
danificação das pontas,
principalmente
as
diamantadas, longas e finas.
A não-utilização de sacabrocas, que é de difícil
desinfecção,
proporciona
maior vida útil ao conjunto
turbina/rolamento,
em
função do menor esforço
aplicado. Consumo de ar de
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42,0 l/min ± 2 e pressão de
trabalho de 30 PSI ± 2.
Esterilização através de
autoclave até 135º C e 2,2
bar não danifica a peça em
função da qualidade dos
materiais empregados na
fabricação.
Micromotor com conexão
através de terminal tipo
Borden dois furos de acordo
com
a
Norma
ISO
9168.Sistema tipo intra de
acordo com a Norma ISO
3964 com pino trava simples
e prática, tipo engate rápido,
para conectar e desconectar
a peça reta e o contra ângulo.
Adaptador de pontas permite
que os acessórios acoplados
se tornem livres nos
movimentos na mão do CD,
facilita o acesso a qualquer
quadrante da boca e evita a
tensão da mangueira, que
pode
causar
possíveis
tendinites ao profissional.
Corpo
em
alumínio
anodizado
e
desenho
anatômico construído a
partir
de
peças
miniaturizadas
que
permitem a compactação do
aparelho, proporcionando
maior
leveza.
Anel
regulador da rotação do
micromotor através de
sistema giratório possibilita
a seleção de velocidade em
ambos os sentidos entre
3.000 e 18.000 rpm.
Inversão de rotação para a
esquerda no anel permite o
uso de rebolos. Baixo ruído
reduz a fadiga do CD e o
stress do paciente. Consumo
de ar de 65,0 l/min e pressão
de trabalho de 60 a 80 PSI.
Esterilização através de
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autoclave até 135 ºC e 2,2
bar não danifica a peça em
função da qualidade dos
materiais empregados na
fabricação,
corpo
em
alumínio anodizado, camisa
e rotor em aço inox, disco
dianteiro e tampa traseira em
bronze ou latão.
Contra ângulo de formato
anatômico com sistema tipo
intra de acordo com a Norma
ISO 3964; acoplável ao
micromotor;
torque
e
rotação transmitidos à broca
através de um conjunto de
eixos e engrenagens com
relação de transmissão 1:1,
desenvolvido para trabalho
em
baixa
rotação,
especialmente
para
polimentos,
profilaxia,
preparação de condutos,
pinos e coroas. Ângulo de
20o entre o eixo e o pescoço
da cabeça; os dois eixos do
ângulo são apoiados sobre
mancais de deslizamento em
bronze, e o acoplamento
destes eixos é feito por um
par de engrenagens.
Eixo principal de suporte de
brocas
apoiado
sobre
rolamentos de esferas com
separadores de aço, que
suportam
melhor
os
materiais corrosivos que
penetram no interior da
cabeça
e
recebem
movimento dos eixos do
ângulo por um par de
engrenagens a 90º.Pinça
mecânica Latch Type (LT);
trava da broca por lâmina de
aço temperada deslocável
lateralmente em ângulo,
com encaixe para se adaptar
ao canal de brocas normais
de contra ângulo com
encaixe superior e canal
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para trava. Pinça adaptadora
de
brocas
tipo
FG
(FRICTION GRIP) permite
a utilização de brocas de alta
rotação.
Dimensões
reduzidas com fácil acesso a
todos os quadrantes da
cavidade oral, mesmo em
odontopediatria.
Corpo em alumínio e latão,
giro livre de 360º sobre o
micromotor. Esterilização
através de autoclave até
135º C e 2,2 bar não danifica
a peça em função da
qualidade dos materiais
empregados na fabricação,
como aço inox, alumínio
anodizado, mancais de
bronze, eixo principal e
engrenagens com banho
superficial
de
níquel
químico.
Peça
Reta
formato
anatômico com sistema tipo
intra de acordo com a
Norma ISO 3964; acoplável
ao micromotor, torque e
rotação transmitidos à broca
através de um conjunto de
eixos e engrenagens com
relação de transmissão 1:1,
desenvolvida para trabalho
em
baixa
rotação,
especialmente para o ajuste
de prótese total, desgaste de
moldeira
individual,
polimento de moldeiras de
prótese total, removível ou
fixa. Pinça acionada por
mola para prender e liberar a
broca através do anel
recartilhado central do
corpo; conjunto de mancais
com rolamento blindado,
aumentando a vida útil da
peça. Corpo em alumínio e
latão, giro livre de 360º C
sobre
o
micromotor.
Esterilização através de
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autoclave até 135º C e 2,2
bar não danifica a peça em
função da qualidade dos
materiais empregados na
fabricação, como aço inox e
alumínio
anodizado.
Acompanha saca brocas,
borracha de vedação da
conexão,
agulha
para
desobstrução do spray, óleo
lubrificante 200ml e engate
rápido para lubrificação do
contra angulo e peça reta.
Apresentar amostra do
produto (kit com 4 peças e
acessórios)
(Inclusa
montagem/
instalação
dos
equipamentos)

03

04

Todos os produtos desse
item terão que ser da
mesma marca/fabricante
para melhor utilização e
funcionamento
dos
equipamentos.
Compressor de ar isento de
óleo, motor de 2 pistões com
1,12 HP / 830W (127V) e
1,14 HP / 1100W (220V)
protetor térmico contra
sobreaquecimento, filtro de
saída de ar, adequado para 1
consultório pintura interna Unidade
do reservatório antioxidante,
capacidade do tanque de 40
litros, fluxo de ar: 212
litros/min.
Voltagem:
Voltagem: 220V~±10% Corrente Nominal: 5 A Disjuntor: 10 A .
MOCHO- Projetados para
oferecer
mobilidade
e
segurança na posição correta
de
se
trabalhar,
complementado
o Unidade
consultório e preservando a
sua
saúde
e
bemestar. Possui estofamento
em
espuma
injetada

02

04
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05

revestido
com
PVC
expandido sem costura para
facilitar a limpeza e
desinfecção, possuem cinco
rodízios
duplos
que
proporcionam estabilidade e
ajuste
de
altura
personalizado
a
cada
modelo. São cinco modelos
diferentes com mais de 20
opções de cores. Largura =
430 mm Comprimento =
440/480 mm Altura do assento
= 410/500 mm Altura do
encosto
=
420
mm
Capacidade de carga = 135 kg
Sistema de elevação = Pistão a
Gr
Raio-X portátil
Material Anel de Proteção:
Plástico injetado com bário
(muito mais leve e com a
mesma proteção);
Painel LCD Moderno;
Com simples toque é fácil
programar;
Tipo de Exposição: Molar;
Inciso; e canino.
Pode ser usado com Filme
ou Sensor Digital;
Vantagens do Raio-X
Portátil;
Mobilidade: pode ser
utilizado em consultório
Unidade
particular, home care,
trabalhos humanitários;
Aumento de Produtividade:
mais rápido que os
equipamentos
convencionais;
Sem fio: bateria
recarregável;
Leve e Compacto: 1,8 Kg.
Potência de entrada: 600 W.
Tensão Elétrica: 60 kV +/5%.
Tamanho: 135 (L) ×250 (C)
×175 (A) mm.

01
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O valor total ofertado por extenso é de R$ (_____________).
Declaramos, expressamente, que:
I.
Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação e temos
pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução dos trabalhos.
II.
Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas no Edital,
Contrato e seus ANEXOS.
III.
Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas
legais e regulamentares brasileiras, bem como as recomendações e instruções do município, assumindo,
desde já, a integral responsabilidade pela prestação dos serviços em conformidade com as especificações
e os padrões necessários ou determinados pelo município.
IV - Declaro que nos preços propostos estão 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 e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Dados do responsável pela assinatura do contrato:
Nome:
Qualificação (cargo ou função):
RG/UF: __________ /_______

CPF: ________________________________

Data da Proposta: ______/________/__________
Endereço:
E-mail:

Telefone e WhatsApp:

Dados Bancários da Empresa: Banco____________ Agência nº ___________ Conta_____________
Validade da Proposta: (mínimo 60 dias)
Condições de Entrega/Prestação dos Serviços: Conforme Edital

CARIMBO DE CNPJ
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(VALORES SÃO APTOS, SATISFATÓRIOS E SUFICIENTES)
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2022 / PROCESSO ___/2022 /

(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada em
__________(endereço completo)___________, para fins de atendimento ao disposto no Edital de Licitação
Processo nº ___/2022 - Pregão nº ___/2022, Registro de Preço n° ___/2022, declara, sob as penas da Lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei n.º 2.848/1940, que:
a proposta apresentada para participar do Processo nº ___/2022 - Pregão nº ___/2022 da Prefeitura
Municipal de Amparo do Serra foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Processo nº ___/2022 - Pregão nº ___/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a)

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Processo nº ___/2022 - Pregão nº ___/2022
da Prefeitura Municipal de Amparo do Serra não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Licitação, em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Processo nº ___/2022 - Pregão nº ___/2022 da Prefeitura Municipal de Amparo do Serra,
quanto a participar ou não da referida Licitação;
c)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação, em referência, não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Processo nº ___/2022- Pregão nº ___/2022 da Prefeitura Municipal de Amparo do Serra, antes da adjudicação do
objeto da mencionada Licitação;
d)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Processo nº ___/2022 - Pregão nº ___/2022 da
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Amparo do Serra, antes da abertura oficial das
propostas;
e)

que declara garantir que os preços cotados na proposta ou no lance que venha formular são valores aptos,
satisfatórios e suficientes para atendimento da execução do objeto licitado.
f)

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.
g)

________(Local)________, ____ de __________de 2022

(Assinatura do Representante Legal)
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA)

(DOCUMENTO A SER APRESENTADO NO ENVELOPE PROPOSTA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Dr. João Pinheiro, 07 – Bairro Centro – Amparo do Serra – MG
Telefone: (31) 3895-5158 - e-mail: licitacao@amparodoserra.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2022
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP (MODELO)

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
Sr(a)
________________________________,
portador
do
Documento
de
Identidade
nº
_____________________, inscrito no CPF sob o nº ________________ DECLARA, sob as penas da
Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como _____________________________ (incluir a
condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da citada lei.

_______________________________, __ de _____________________de 2022.

(assinatura do representante legal)
Nome legível
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