
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021

A Prefeitura  Municipal  de  São  José  da  Varginha/MG,  realizará  procedimento  de
licitação nº 037/2021, modalidade, Pregão Presencial, tipo menor preço, nos termos
da Lei 10.520/02, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, Decreto
Municipal  nº 004/2009 e de acordo com as condições estabelecidas no presente
instrumento  convocatório  e  seus  anexos.  Os  envelopes  contendo  a  proposta
comercial  e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública  às
08:00 horas do dia  28/06/2021,  na  Rua Jacinta  Braga,  nº  69,  Prédio  Garagem
Municipal,  Centro, CEP 35.694-000, São José da Varginha-MG,  oportunidade em
que serão examinados.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada em
engenharia  clínica  para  o  fornecimento  do  parque  tecnológico  especificado  no
termo de referência com fornecimento de reagentes e controle de qualidade e R.T.
(Responsável  Técnico)  incluindo  assistência  técnica/manutenções  preventivas  e
corretivas, para o Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de São José da
Varginha, conforme especificações constantes no ANEXO I, que integra este Edital.

1.2  -  As  despesas decorrentes  do presente  contrato,  serão pagas com recursos
previstos no orçamento vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de
acordo com a seguinte dotação orçamentária:

Dotação Ficha Fonte/Origem
02.09.10.10.122.0134.2166 -3.3.90.39.00 531 1.02.00 Saúde mínimo 15%

1.59.00 Transf. Rec SUS 

2 - DA PARTICIPAÇÃO

2.1.  Poderão  participar da presente licitação as interessadas que atenderem todas
as  exigências  constantes  deste  Edital  e  seus  Anexos,  inclusive  quanto  à
documentação.
2.2. Não poderão participar deste Pregão as interessadas que se encontrarem em
processo de falência,  de dissolução,  de  fusão,  de  cisão ou de incorporação,  ou
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estejam  cumprindo  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e
impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declaradas inidôneas
para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório.
3.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e
efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
3.3. Por  credenciamento  entende-se  a  apresentação  conjunta  dos  seguintes
documentos:
3.3.1. Documento oficial de identidade;
3.3.2. Procuração  que  comprove  a  outorga  de  poderes,  na  forma  da  lei,  para
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes
para exercer  direitos e assumir  obrigações,  no caso do representante ser  sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura,
(Anexo IV).
3.4. Caso  a  procuração  seja  particular,  deverá  ter  firma  reconhecida  e  estar
acompanhada  dos  documentos  comprobatórios  dos  poderes  da  outorgante,  tais
como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de
quem recebe os poderes.
3.5. A  não  apresentação  ou  incorreção  de  quaisquer  dos  documentos  de
credenciamento  impedirá a  participação do representante  da licitante  na sessão,
para fins de apresentação de lances.
3.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
3.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de
uma empresa licitante.

4  -  DA  FORMA  DE  APRESENTAÇÃO  DA  DECLARAÇÃO  DE  PLENO
A T E N D I M E N T O  AOS  REQUISITOS DE HABILITAÇÃO,  COMPROVAÇÃO
DE  MICROEMPREENDEDOR  INDIVIDUAL  (MEI),  MICROEMPRESA  (ME)  OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

4.1.  No dia,  hora e local  mencionados no preâmbulo  deste  Edital,  cada licitante
entregará ao Pregoeiro e seus Auxiliares:

a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
conforme Anexo V. (A referida declaração deverá estar por fora dos envelopes);

b) Em se tratando de Microempresa–ME ou Empresa de Pequeno Porte–EPP, a
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta
Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei
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Complementar  nº.  123/2006  (a  referida  declaração  deverá  estar  por  fora  dos
envelopes);

b1) Em se tratamento de Micro Empreendedor Individual-MEI a comprovação desta
condição será efetuada mediante Certificado da Condição de Micro Empreendedor
Individual – CCMEI (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes);

b2) A  certidão  apresentada  após  o  dia  31  de  janeiro  do  corrente  ano  terá
obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.

c) Declarado  encerrado  o  credenciamento  pelo  Pregoeiro,  não  serão  admitidas
novas proponentes.

d) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público
que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará
automaticamente  prorrogada  para  o  primeiro  dia  útil  subsequente,
independentemente de nova comunicação.

5.  DA  APRESENTAÇÃO  DOS  ENVELOPES  DA  PROPOSTA  E  DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1.  No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos
representantes  das  licitantes  e  demais  pessoas  que  queiram  assistir  ao  ato,  o
Pregoeiro  receberá  dos  representantes  credenciados,  em  envelopes  distintos,
devidamente fechados e rubricados nos fechos, registrando em ata a presença dos
participantes.

5.2. Poderá  a  licitante  apresentar  envelopes  através  da  Empresa  Brasileira  de
Correios  e  Telégrafos  ou  por  representante  não  credenciado,  ficando  a  licitante
obrigada a apresentá-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma
deste Edital.

5.3. A participação na forma do item 5.2, sem a presença de representante no ato da
sessão, impede a apresentação de lances por parte da licitante. 

5.4. Declarada  a  abertura  da  sessão  pelo  Pregoeiro,  não  mais  serão  admitidos
novas proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

5.5. Cada  licitante  deverá  apresentar  dois  conjuntos  de  documentos,  a  saber:
Proposta de Preço e Documentos de Habilitação.

5.6. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preço e Documentos de
Habilitação  deverão  ser  entregues  separadamente,  em  envelopes  fechados,
identificados  com  o  nome  da  licitante,  o  número  e  objeto  da  licitação  e,
respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço” e "Documentos de
Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir:
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I. Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2021
PREGÃO Nº. 019/2021
LICITANTE: __________________________

ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA DE PREÇO

II. Envelope contendo os Documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2021
PREGÃO Nº. 019/2021
LICITANTE: _________________________________

ENVELOPE Nº. 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de
imprensa oficial.

5.8. Não  serão  aceitos  documentos  apresentados  por  meio  de  fitas,  discos
magnéticos,  filmes  ou  cópias  em  fac-símile,  mesmo  autenticadas,  admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração
das Propostas de Preços.

5.9. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo
aqueles referentes à Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, além de seus
Anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

6.1.     São requisitos da Proposta de Preço:  

a) Ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo II deste Edital;

b) Ser apresentada contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital,
devendo  preferencialmente,  conter  razão  social,  CNPJ,  endereço,  número  de
telefone, e-mail, e dados bancários; 
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c) Conter obrigatoriamente a marca dos produtos ofertados nos itens  59, 66, 80 e
85, sob pena de desclassificação;

d) Conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados
da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art.  64, § 3º da Lei
Federal nº. 8.666/1993;

e) Conter  a  assinatura  do  responsável  legal  da  empresa  ou  representante
devidamente qualificado;

f) No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser
computados  o  lucro  e  todos  os  custos,  inclusive  impostos  diretos  e  indiretos,
obrigações tributárias,  trabalhistas e previdenciárias,  bem como quaisquer  outras
obrigações inerentes  ao fornecimento  do objeto,  não sendo admitidos pleitos de
acréscimos a qualquer título.

g)  O  preço  ofertado  deverá  ser  apresentado  com  precisão  de  duas  casas
decimais  e permanecerá  fixo  e irreajustável,  exceto  na ocorrência  dos  fatores  de
que trata o § 8º, do Artigo 65, da Lei 8.666/93.

h) Caso haja erro de quantitativo, multiplicação e/ou soma na proposta apresentada,
esta  será  corrigida  considerando  os  valores  unitários  como  corretos,  ato  que  o
Pregoeiro fará constar na ata de julgamento.

i)  A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta
licitação,  será  interpretada  como  não  existente  ou  já  incluída  nos  preços,  não
podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº02 “HABILITAÇÃO”

7.1 - O Envelope nº 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 
os quais dizem respeito a:

7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e)  Os  documentos  relacionados  nas  alíneas  “a”  a  “d”  deste  subitem  7.1.1.  não
precisarão constar no Envelope nº 02 “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para
o credenciamento neste Pregão.
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7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição  no  Cadastro Nacional  de Pessoas  Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a tributos federais e à
dívida  ativa  da  união  e  prova  de  regularidade  perante  o  Instituto  Nacional  de
Seguridade  Social  –  INSS,  através  de  certidão  expedida  conjuntamente  pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, conforme Portarias MF nº. 358/2014 e 443/2014;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante: pela apresentação da Certidão relativa aos Débitos Municipais (mobiliários
e imobiliários),dentro do prazo de validade;
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual,  referente ao domicílio da
empresa;
e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do
“CRF”  –Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  expedido  pela  Caixa  Econômica
Federal, Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito
dentro do prazo de validade.
f)  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  justiça  do  trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, ou certidão
posi t iva  com  efei to  de  negat iva  de  déb i tos  t rabalh is tas(CNDT)
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

7.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da
sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada
para abertura dos envelopes “Documentação”.

a.1)  No  caso  de  certidão  de  recuperação  judicial  positiva,  a  licitante  deverá,
juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de
que o plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em
contratações  públicas,  bem  como  que  referido  plano  foi  homologado
judicialmente.

7.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de aptidão e idoneidade da licitante, que deverá ser apresentada
através de certidão, ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  comprovando  o  fornecimento  satisfatório  dos  serviços  semelhantes  aos
licitados;
b)  Certificado  de  Registro,  ou  inscrição  da  empresa,  na  entidade  profissional
competente, para realização dos serviços objeto da licitação;
c)  Comprovação  de  que  o  licitante  possui  em seu  quadro  social  e/ou  funcional
permanente,  na  data  prevista  para  a  entregada  proposta,  profissional  de  nível
superior (responsável técnico);
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d) Indicação do responsável técnico da empresa, com cópia do registro, ou inscrição
do  mesmo  na  entidade  profissional  competente,  responsabilizando-se  pela
execução dos serviços, objeto da licitação.

7.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a)  Apresentação  de  Declaração  subscrita  por  seu  representante  legal  em
conformidade com o modelo do Anexo VI.

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO

8.1. No julgamento das Propostas de Preços será levado em consideração o TIPO
DE LICITAÇÃO “MENOR PREÇO”, CRITÉRIO DE JULGAMENTO “LOTE”. 

8.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a autora
da oferta de valor mais baixo e a das ofertas com preços de até 10% (dez por cento)
superiores àquela, em cada Item, poderá fazer novos lances verbais e sucessivos,
na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

8.3.  Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no item
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três),
oferecer  novos  lances  verbais  e  sucessivos,  quaisquer  que  sejam  os  preços
oferecidos nas propostas escritas.

8.4.  No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos
dos  itens  anteriores  serão  convidadas,  individualmente,  a  apresentarem  novos
lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora
da proposta classificada de maior preço, até proclamação da vencedora.

8.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio, para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para
toda a ordem de classificação.

8.7. Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 500,00
(quinhentos reais) para o item.

8.8. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

8.9. Serão  desconsideradas  quaisquer  alternativas  de  preço  ou  qualquer  outra
condição não prevista neste Edital.

8.10. Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  já  ofertados,  sujeitando-se  a
proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.
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8.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

8.12. Caso  não  se  realize  lance  verbal,  será  verificada  a  conformidade  entre  a
proposta escrita  de  MENOR PREÇO PARA O LOTE  e o valor  estimado para a
contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que
seja obtido preço melhor.

8.13. O  encerramento  da  etapa  competitiva  dar-se-á  quando,  convocadas  pelo
Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.14. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido
ofertada por  Microempresa –  ME,  Micro Empreendedor  Individual  –  MEI  ou
Empresa de Pequeno Porte – EPP e houver proposta apresentada por ME, MEI
ou  EPP  até  5%  (cinco  por  cento)  superior  à  melhor  proposta,  estará
configurado  o  empate  previsto  no  art.  44,  §  2º,  da  Lei  Complementar  nº.
123/2006.

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

8.15.1. A ME, MEI ou EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo
de  5  (cinco)  minutos  após  o  encerramento  dos  lances,  apresentar  nova
Proposta de Preço inferior àquela considerada classificada em 1º (primeiro)
lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

8.15.2.  Apresentada  nova  proposta,  nos  termos  do  subitem  anterior  e
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto
deste Pregão;

8.15.3.  Não sendo vencedora a  ME,  MEI  ou EPP mais  bem classificada,  na
forma  do  subitem  anterior,  serão  convocadas  as  demais  ME,  MEI  e  EPP
remanescentes  cujas  propostas  estejam  dentro  do  limite  estabelecido  no
caput  desta condição,  na ordem classificatória,  para o exercício do mesmo
direito.

8.15.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, MEI e EPP
que  se  encontrarem  no  limite  estabelecido  no  caput  desta  condição,  será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresenta melhor oferta.

8.15.5.  Na  hipótese  da  não  contratação  nos  termos  previstos  na  condição
anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada
em 1º (primeiro) lugar na etapa de lances.
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8.15.6.  Será  considerada  vencedora,  a  licitante  que  ao  final  da  disputa  de
lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o
menor preço.

8.16. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da Proposta de Preço,
comparando-a  com  os  valores  consignados  em  Planilha  de  Custos,  decidindo,
motivadamente, a respeito.

8.17. A  classificação  dar-se-á  pela  ordem  crescente  de  preços  propostos  e
aceitáveis.  Será  declarada  vencedora  a  licitante  que  apresentar  a  proposta  de
acordo com as especificações deste Edital, com o preço de mercado e que ofertar o
MENOR PREÇO PARA O LOTE.

8.18. Será desclassificada:

a) A proposta que não atender às exigências deste Edital;

b) A proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível.

8.19. Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e
verbais  apresentadas,  na  ordem  de  classificação,  da  análise  da  documentação
exigida para habilitação e dos recursos interpostos.

8.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda
e  qualquer  informação,  acerca  do  objeto,  ser  esclarecida  previamente  junto  ao
Pregoeiro.
 
8.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as
licitantes presentes.

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO

9.1. Concluída  a  fase  de  classificação  das  Propostas  de  Preços,  será  aberto  o
Envelope nº. 2 (Documentos de Habilitação) da licitante cuja proposta tenha sido
classificada em primeiro lugar.

9.2. As  licitantes  apresentarão  documentos  em cópias  legíveis,  autenticadas  em
cartório competente ou por servidor do Município.

9.3. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a
habilitação,  inclusive  os  documentos  comprobatórios  da  regularidade  fiscal  e
trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
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9.4.  Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal  e trabalhista,  será
assegurado o  prazo de 5  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo inicial  corresponderá  ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável
por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  regularização  da
documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.5.  A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

9.6. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco)
dias úteis inicialmente concedidos.

9.7. A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  no  subitem  9.4
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

9.8. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do
Pregão;  inexistindo  esse  prazo,  reputar-se-ão  válidos  por  90  (noventa)  dias,
contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no Edital.

9.9. Se a detentora da melhor proposta desatender às exigências previstas neste
Edital,  será  inabilitada,  e  o  Pregoeiro  examinará  as  ofertas  subsequentes  e
procederá à habilitação da licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo
esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta
que atenda ao Edital, para declarar a licitante vencedora.

9.10. O  Pregoeiro  negociará  diretamente  com  a  proponente,  para  obtenção  de
melhor preço. 

10 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1  –  Até  2  (dois)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  o  recebimento  das
propostas/habilitação,  qualquer  pessoa  poderá  solicitar  esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
10.1.1 -  A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no
prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
10.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão efetuadas as alterações
necessárias e será,oportunamente,designada nova data para a realização do certame.
10.1.3 - As impugnações deverão ser protocolizadas dentro do prazo legal, e poderão
ser encaminhadas por e-mail.

11 - DA ADJUDICAÇÃO

11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital,  a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
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11.2. Em  caso  de  desatendimento  às  exigências  de  habilitação,  o  Pregoeiro
inabilitará  a  licitante  e  examinará  as  ofertas  subsequentes  e  qualificação  das
licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de
uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião
em que o Pregoeiro poderá negociar  com a proponente,  para que seja obtido o
melhor preço. 

11.3. Encerrado  o  julgamento  das  propostas  e  da  habilitação,  o  Pregoeiro
proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para
que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena
de decadência do direito por parte da licitante. 

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Tendo  a  licitante  manifestado,  motivadamente,  a  intenção  de  recorrer  na
sessão  pública  do  Pregão,  terá  ela  o  prazo  de  3  (três)  dias  corridos  para
apresentação das razões de recurso.

12.2. As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo
de 03 (três)  dias  corridos para apresentarem as contrarrazões,  que começará a
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos, em secretaria.

12.3. A  manifestação  na  sessão  pública  e  a  motivação  são  pressupostos  de
admissibilidade dos recursos.

12.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito,
ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

12.5. A falta de apresentação de razões, mencionadas no item 12.1, importará a
decadência  do  direito  de  recurso,  culminando  com  a  adjudicação  do  objeto  do
certame à licitante vencedora.

12.6. O  acolhimento  do  recurso  importará  a  invalidação,  apenas,  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento.

12.7. A  decisão  proferida  em  grau  de  recurso  será  definitiva  e  dela  dar-se-á
conhecimento, mediante publicação no Diário Oficial do Município.

12.8. Não  serão  conhecidas  as  contrarrazões  a  recursos  intempestivamente
apresentadas.

13 - DA HOMOLOGAÇÃO
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13.1. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos
termos  do  artigo  3º  da  Lei  8.666/1993,  a  autoridade  competente  homologará  o
procedimento licitatório.

14  - DA CONTRATAÇÃO

14.1.  Após homologado o  resultado deste  Pregão,  a  Administração convocará  a
licitante  vencedora,  durante  a  validade  da  sua  proposta,  para  assinatura  do
instrumento  contratual,  dentro  do  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da
comunicação  através  de  telefonema,  e-mail,  sob  pena  de  decair  o  direito  à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital  e no art.  81 da Lei
Federal nº. 8.666/1993.

14.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

14.3. É facultado ao Pregoeiro, caso a adjudicatária quando convocada não assinar
o  termo  de  contrato  convocar  as  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação,  para  assiná-lo,  após  negociação,  aceitação  da  proposta  e
comprovação dos requisitos de habilitação.

14.4. O  contrato  a  ser  firmado  com a  licitante  adjudicatária  incluirá  as  condições
estabelecidas  neste  instrumento  convocatório  e  seus  Anexos,  necessárias  à  fiel
execução do objeto desta licitação.

15 - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

15.1. A CONTRATADA terá  o  prazo  máximo  DE 5  (CINCO)  DIAS ÚTEIS  ,  após
assinatura  do  contrato,  para  iniciar  o  atendimento,  devendo  preparar  imóvel
apropriado e localizado na zona urbana do Município para instalação do laboratório,
estando  com toda documentação legal  exigida  para  o  funcionamento.  Todas  as
despesas referentes ao imóvel correrão por conta da CONTRATADA.

15.2.  A  CONTRATADA  obriga-se  a  manter  os  compromissos  assumidos  pela
apresentação de sua Proposta Comercial, nos Termos dos ANEXOS I e II do edital
que deu origem ao presente instrumento, com a execução dos serviços objeto do
presente certame sob a fiscalização e orientação da Secretaria Municipal de Saúde
da CONTRATANTE.
15.3.  O  contrato  firmado  como  resultado  do  presente  procedimento  licitatório,
permanecerá válido por um período de 12 (doze) meses, contados da data da sua
assinatura,  podendo  ser  prorrogado  na  forma  do  Art.57,  inciso  II,  da  Lei
8.666/93, se houver necessidade e interesse da CONTRATANTE, observando-
se os procedimentos  legais; sendo necessário para tanto,  a elaboração de um
termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes.
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15.3.1. O  preço  consignado  no  contrato  será  corrigido  anualmente,  mediante
negociação  entre  as  partes  e  a  formalização  do  pedido  pela  CONTRATADA,
observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentação da proposta, adotando para a correção a menor variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo–IPCA ou do  Índice Geral de Preços do
Mercado IGP-M ocorrida nos últimos 12 (doze) meses.
15.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16 - DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1. A Nota Fiscal/ Fatura emitida pela Contratada deverá ser entregue, no local a
ser indicado pela Secretaria Municipal de Saúde. O documento fiscal deverá ser do
estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação.

16.2. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do
Departamento  de  Finanças  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  desde  que  a
referida fatura seja entregue no Departamento de Finanças, devidamente atestada
pela Secretaria Municipal de Saúde.

16.3. A  contratada  não  poderá  protocolizar  a  Nota  Fiscal/  Fatura  antes  do
fornecimento do objeto do certame por parte do Contratante.

16.4. As  notas  fiscais/faturas  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à
Contratada e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado.

16.5. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer
incidência de correção monetária.

17 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

17.1. A  Contratada  obriga-se  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  e
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias,
no montante de até 25%  (vinte e cinco por cento) do valor inicial  atualizado do
Contrato, de acordo com o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. Nenhum acréscimo ou
supressão poderá exceder  os limites estabelecidos em Lei,  salvo as supressões
resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

18 - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

18.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1.1. Efetuar  o  pagamento, após  a  apresentação,  aceitação  e  atesto  do(s)
responsável(eis)  pelo  recebimento  e  conferência  da  prestação  dos  serviços  e
emissão de nota fiscal, desde que cumpridas as demais exigências e formalidades
previstas em lei e em contrato.
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18.1.2. Disponibilização de dois servidores para coleta no laboratório no horário de 7
às 16 horas.

18.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.2.1.  Entregar o objeto licitado no local, prazo e conforme especificações deste
instrumento;

18.2.2. Manter  compatibilidade  das  obrigações  assumidas  com  as  disposições
previstas em lei e contrato;

18.2.3. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificar vício, adulteração ou incorreção;

18.2.4. Arcar  com  eventuais  prejuízos  causados  ao  Município  e/ou  a  terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto;

18.2.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer
outros acréscimos legais que correrão por conta exclusiva da empresa fornecedora;

18.2.6. Emitir Nota Fiscal mensal, conforme Ordem de Fornecimento, constando os
dados bancários da empresa, que deverá ser encaminhada à Secretaria solicitante;

18.2.7. Cada fornecimento de reagentes deverá ser efetuado mediante Ordem de
Fornecimento, a qual poderá ser feita por e-mail ou fax, devendo dela constar: a
data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, marca, o local para a
entrega, o carimbo e a assinatura do responsável;

18.2.8. Cumprir todas as condições e prazos ou outros que venham a ser fixados
pelo Município, assim como favorecer e garantir a qualidade do objeto;

18.2.9. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do
objeto, durante toda a sua vigência;

18.2.10. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do objeto;

18.2.11. Observar,  atender,  respeitar,  cumprir  e  fazer  cumprir  a  legislação  pátria
vigente, preservando o Município de qualquer demanda ou reivindicação que seja de
exclusiva responsabilidade da Contratada;

18.2.12. Responsabilizar-se pela carga e descarga dos produtos;

18.2.13. A contratada deverá realizar treinamento dos equipamentos aos operadores
de no mínimo 3 dias ininterruptos durante o dia e 3 dias durante a noite e quando
solicitado, de forma a capacitar o servidor ao uso rotineiro do mesmo. Validação e
treinamento  do  equipamento:  o  ônus  com  os  reagentes,  controles  comerciais  e
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calibradores utilizados no treinamento e validação do equipamento será de inteira
responsabilidade do comodante;

18.2.14. A contratada  deverá  mensurar  a  quantidade  de  reagentes  gastos  nas
calibrações e controles diários e mensais e fornecer o quantitativo suficiente para
esse  consumo,  sem  prejudicar  o  consumo  de  reagentes  para  realização  dos
exames.
18.2.15. A contratada deve disponibilizar um funcionário (atendente de recepção) no
horário de 7 às 16 horas.

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a
10% (dez por cento) do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até 05
(cinco) anos.

19.2.  Em  caso  de  inexecução  parcial  ou  total  das  condições  fixadas,  erros  ou
atrasos  no  cumprimento  do  contrato,  infringência  do  art.  71  da  Lei  Federal  nº.
8.666/1993 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

19.2.1. Advertência;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, da
entrega dos produtos, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

19.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso
de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando
for o caso;

19.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de:

a) Inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da
contratante;

d) Descumprimento de cláusula contratual.
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19.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação  e  da  ampla  defesa,  ficará  impedida  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

19.4.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o
contratante promova sua reabilitação.

19.5.  O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao
Município de São José da Varginha/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a
contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das
faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. Nenhuma  indenização  será  devida  às  licitantes  pela  elaboração  ou  pela
apresentação de documentação referente ao presente Edital.

20.2. A apresentação  das  propostas  implicará  na  plena  aceitação,  por  parte  da
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia
de expediente na Prefeitura.

20.4. O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de
interesse  público,  derivadas  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade,
de  ofício  ou  por  provocação  de  qualquer  pessoa,  mediante  ato  escrito  e
fundamentado.

20.5. É  facultado  ao  Pregoeiro  ou  à  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da
licitação,  a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a
instrução do processo.

20.6. O desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta,  durante a realização da sessão pública do
Pregão.
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20.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre as interessadas,  desde que não comprometam o
interesse da Administração e a segurança da aquisição.

20.8. A homologação do resultado desta  licitação não vincula a Administração à
contratação.

20.9. No caso de alteração deste  Edital  no  curso  do prazo estabelecido  para  o
recebimento das Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, este prazo será
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

20.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o juízo da Comarca de Pará de Minas/MG.

20.11.  O  presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na
Sede da Prefeitura, Praça São José, nº. 10, Centro, ou na sala de licitações, Rua
Jacinta  Braga,  nº.  69,  Prédio  Garagem  Municipal,  Centro,  via  e-mail:
licitacao@saojosedavarginha.mg.gov.br, Site: www.saojosedavarginha.mg.gov.br.

20.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

21 – Integram o presente Edital:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO V –  MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO;
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.

São José da Varginha, 11 de junho de 2021.

Célio Duarte Ferreira dos Santos
Pregoeiro

Sala de Licitações - Rua Jacinta Braga, nº 69, Prédio Garagem Municipal, Centro, CEP 35.694-000
São José da Varginha/MG            Tel.: (37) 3275-1242            www.saojosedavarginha.mg.gov.br

mailto:licitacao@saojosedavarginha.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO   I       – REQUISIÇÃO / TERMO   DE   REFERÊNCIA      
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021

Licitante: __________________________________________________________
CNPJ: ________________________ 
Endereço: ______________________________________
Bairro: _____________________ CEP: ______________
Cidade: __________________________ Estado: ____________
Telefone:_________________
E-mail: _____________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:______________________________________________________________
Identidade:_____________________________ Órgão expedidor: _______________
CPF:__________________
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Estado Civil:________________________ Nacionalidade:_________________

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco: ___________________ Agência: _______________ Conta:______________

Apresentamos nossa  proposta  para  fornecimento  do  objeto  deste  Pregão,
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

LOTE 1
ITEM 1 - EXAMES BIOQUÍMICOS

Nº
PROCEDIMENTO

QUANT./
MÊS

(Estimada)

QUANT./
ANO

(Estimada)

UNID. MAR
CA

VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL /
ANUAL

(R$)
1 DOSAGEM DE CREATININA 400 4800 UNID.
2 CLEARANCE DE CREATININA 400 4800 UNID.
3 DOSAGEM DE UREIA 400 4800 UNID.
4 UREIA - DOSAGEM NA URINA 100 1200 UNID.
5 UREIA - DOSAGEM NA URINA 24 HORAS 100 1200 UNID.
6 DOSAGEM DE TRANSAMINASE 

GLUTÂMICO PIRÚVICA (TGP)
500 6000

UNID.

7 DOSAGEM DE TRANSAMINASE 
GLUTÂMICO OXALACÉTICA (TGO)

500 6000
UNID.

8 DOSAGEM DE GAMA-
GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA GT)

500 6000
UNID.

9 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 50 600 UNID.
10 DOSAGEM DE FOSFATASE ÁCIDA 50 600 UNID.
11 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E 

FRAÇÕES
400 4800

UNID.

12 DOSAGEM DE AMILASE TOTAL 150 1800 UNID.
13 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE 

(CPK)
100 1200

UNID.

14 DOSAGEM DE GLICOSE 700 8400 UNID.
15 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 50 600 UNID.
16 DOSAGEM DE MAGNÉSIO 100 1200 UNID.
17 DOSAGEM DE ACIDO ÚRICO 400 4800 UNID.
18 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E 

FRAÇÕES
100 1200

UNID.

19 DOSAGEM DE CÁLCIO 200 2400 UNID.
20 DOSAGEM DE PROTEÍNAS URINÁRIAS 100 1200 UNID.
21 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 500 6000 UNID.
22 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS 

(TRIGLICÉRIDES)
500 6000

UNID.

23 DOSAGEM DE FÓSFORO 100 1200 UNID.
24 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 200 2400 UNID.
25 DOSAGEM DE LIPASE 100 1200 UNID.
26 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 500 6000 UNID.
27 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 500 6000 UNID.
28 DOSAGEM DE COLESTEROL VLDL 500 6000 UNID.
29 DOSAGEM DE ALBUMINA 100 1200 UNID.
30 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA

(MICROALBUMINÚRIA)
100 1200

UNID.

31 MICROALBUMINURIA 24 HORAS 100 1200 UNID.
32 VITAMINA D - 25 HIDROXI 100 1200 UNID.
33 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA 20 240 UNID.
34 DOSAGEM DE FENITOÍNA 20 240 UNID.
35 DOSAGEM DE FERRITINA 200 2400 UNID.
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36 DOSAGEM DE ZINCO 50 600 UNID.
37 ACIDO URICO – URINA 24 HS 20 240 UNID.
38 ACIDO URICO - DOSAGEM NA URINA 20 240 UNID.
39 ALDOLASE 20 240 UNID.
40 ALFA 1- GLICOPROTEINA ACIDA 20 240 UNID.
41 ANTICORPOS ANTI DNA 20 240 UNID.
42  ANTICORPOS ANTI-GLIADINA IGA 20 240 UNID.
43  ANTIESTREPTOLISINA 20 240 UNID.
44 CREATININA URINÁRIA 20 240 UNID.
45 CREATININA URINÁRIA 24 HORAS 20 240 UNID.
46  CALCIO IONICO 50 600 UNID.
47  CALCIO, DOSAGEM NA URINA 50 600 UNID.
48  CAPACIDADE LIVRE DE COMBINAÇÃO DO

FERRO
20 240 UNID.

49  CAPACIDADE TOTAL DE COMBINAÇÃO 
DO FERRO

20 240 UNID.

50  GLICOSE PÓS PRANDIAL 50 600 UNID.
51  GLICOSE - DOSAGEM NA URINA 24 

HORAS
20 240 UNID.

52  INDICE DE SATURACAO DA 
TRANSFERRINA

20 240 UNID.

53 INTOLERANCIA A LACTOSE 15 MINUTOS 50 600 UNID.
54 INTOLERANCIA A LACTOSE 20 MINUTOS 50 600 UNID.
55 INTOLERANCIA A LACTOSE 30 MINUTOS 50 600 UNID.
56 LITIO DOSAGEM 20 240 UNID.
57 MAGNESIO, DOSAGEM NA URINA 100 1200 UNID.
58 WAALER ROSE 50 600 UNID.

EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO
59 Locação de equipamento analisador 

bioquímico
1 12

MÊS

ITEM 2 – ANALISADOR ELETRÓLITOS
Nº

PROCEDIMENTO
QUANT./

MÊS
(Estimada)

QUANT./
ANO

(Estimada)

UNID.

60 DOSAGEM DE POTÁSSIO SÉRICO 50 600 UNID.
61 DOSAGEM DE POTÁSSIO NA URINA 50 600 UNID.
62 DOSAGEM DE SÓDIO SÉRICO 100 1200 UNID.
63 DOSAGEM DE SÓDIO NA URINA 100 1200 UNID.
64 DOSAGEM DE CLORETOS SÉRICO 50 600 UNID.
65 DOSAGEM DE CLORETOS NA URINA 50 600 UNID.

EQUIPAMENTO ANALISADOR DE ELETRÓLITOS
66 Locação de equipamento analisador de 

eletrólitos
1 12 

MÊS

ITEM 3 – ANALISADOR HEMATOLÓCIGO
Nº

PROCEDIMENTO
QUANT./

MÊS
(Estimada)

QUANT./
ANO

(Estimada)

UNID.

67 HEMOGRAMA COMPLETO 700 8400 UNID.
68 CONTAGEM DE PLAQUETAS 50 600 UNID.
69 HEMOGLOBINA 50 600 UNID.
70 HEMOGLOBINA GLICADA 100 1200 UNID.
71 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA 20 240 UNID.
72 CONTAGEM DE RETICULÓCITOS 20 240 UNID.
73 ELETROFORESE DE PROTEINAS 20 240 UNID.
74 GRUPO SANGUÍNEO FATOR RH 100 1200 UNID.
75 VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO 

(VHS)
150 1800

UNID.

76 COOMBS DIRETO 20 240 UNID.
77 COOMBS INDIRETO 20 240 UNID.
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78 FIBRINOGENIO 20 240 UNID.
79 PESQUISA DE FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS 20 240 UNID.

EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO
80 Locação de equipamento analisador 

hematológico
1 12 

MÊS

ITEM 4 – COAGULÔMETRO
Nº

PROCEDIMENTO
QUANT./

MÊS
(Estimada)

QUANT./
ANO

(Estimada)

UNID.

81 TP + RNI 100 1200 UNID.
82 TTPA 60 720 UNID.
83 PROVA DO LAÇO 60 720 UNID.
84 TEMPO DE COAGULAÇÃO 60 720 UNID.

EQUIPAMENTO COAGULÔMETRO
85 Locação de equipamento 

COAGULÔMETRO
1 12 

MÊS

ITEM 5 – IMUNOLOGIA / MICROBIOLOGIA
Nº

PROCEDIMENTO
QUANT./

MÊS
(Estimada)

QUANT./
ANO

(Estimada)

UNID.

86 CITOMEGALOVÍRUS IgG 100 1200 UNID.
87 CITOMEGALOVÍRUS IgM 100 1200 UNID.
88 HIV 100 1200 UNID.
89 TOXOPLASMOSE IgG 100 1200 UNID.
90 TOXOPLASMOSE IgM 100 1200 UNID.
91 HBEAG 150 1800 UNID.
92 HBSAG 150 1800 UNID.
93 RUBÉOLA IgG 100 1200 UNID.
94 RUBÉOLA IgM 100 1200 UNID.
95 ANTI HCV 100 1200 UNID.
96 HTLV I E II ANTICORPOS 20 240 UNID.
97 LEISHMANIOSE IgG ELISA 10 120 UNID.
98 ANTI HBC TOTAL 100 1200 UNID.
99 ANTI HBE 150 1800 UNID.

100 ANTI-HBS 20 240 UNID.
101 ANTICORPOS ANTI SSA (RO) 20 240 UNID.
102 ANTICORPOS ANTI SSB (LA) 20 240 UNID.
103 ANTICORPOS ANTI-INSULINA 20 240 UNID.
104 BAAR (ESCARRO) 20 240 UNID.
105 FTA ABS IgG 40 480 UNID.
106 FTA ABS IgM 40 480 UNID.
107 TRIPANOSSOMA CRUZI IgG - 

IMONOFLUORESCÊNCIA
20 240

UNID.

108 TRIPANOSSOMA CRUZI IgM - 
IMONOFLUORESCÊNCIA

20 240
UNID.

109 PESQUISA DE CÉLULAS LE 20 240 UNID.
110 ANTICORPOS ANTI SM 20 240 UNID.
111 ALDOSTERONA 20 240 UNID.
112 ANTI HVA IgG 150 1800 UNID.
113 ANTI HVA IgM 100 1200 UNID.
114 BETA-2-MICROGLOBULINA 20 240 UNID.
115 CA 15-3 20 240 UNID.
116 CA 19-9 20 240 UNID.
117 CA 72-4 20 240 UNID.
118 CARDIOLIPINA, AUTO-ANTICORPOS IGG 20 240 UNID.
119 CARDIOLIPINA, AUTO-ANTICORPOS IGM 20 240 UNID.
120 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA 20 240 UNID.
121 DOSAGEM DE PEPTIDEO C 50 600 UNID.
122 DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125 20 240 UNID.
123 CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO 20 240 UNID.
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124 UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA 50 600 UNID.
ITEM 6 – HORMÔNIOS

Nº
PROCEDIMENTO

QUANT./
MÊS

(Estimada)

QUANT./
ANO

(Estimada)

UNID.

125 T3 LIVRE 400 4800 UNID.
126 T3 TOTAL 400 4800 UNID.
127 T4 LIVRE 400 4800 UNID.
128 T4 TOTAL 400 4800 UNID.
129 DOSAGEM DE HORMONIO 

TIREOESTIMULANTE TSH
400 4800

UNID.

130 ANTICORPO INIBIDOR DA LIGAÇÃO DE 
TSH ENDÓGENO (TRAB)

50 600
UNID.

131 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE 20 240 UNID.
132 TESTOSTERONA TOTAL 20 240 UNID.
133 PSA LIVRE 300 3600 UNID.
134 PSA TOTAL 300 3600 UNID.
135 ESTRADIOL 20 240 UNID.
136 DOSAGEM DE PROGESTERONA 20 240 UNID.
137 DOSAGEM DE PROLACTINA 20 240 UNID.
138 HORMONIO LUTEINIZANTE – LH 25 300 UNID.
139 ALFAHIDROXIPROGESTERONA 20 240 UNID.
140 ACTH-HORMONIO 

ADRENOCORTICOTRÓFICO
20 240

UNID.

141 DOSAGEM DE CORTISOL 50 600 UNID.
142 ESTRIOL LIVRE 20 240 UNID.
143 HORMONIO FOLÍCULO ESTIMULANTE – 

FSH
150 1800

UNID.

144 INDICE DE TIROXINA LIVRE 20 240 UNID.
145 ACIDO FOLICO 20 240 UNID.
146 ACIDO LATICO 20 240 UNID.
147  ANTICORPOS ANTI-TIROPEROXIDASE - 

ANTI-TPO
20 240 UNID.

148 DOSAGEM DE HORMONIO DO 
CRESCIMENTO (HGH)

20 240 UNID.

149 DOSAGEM DE VITAMINA B12 50 600 UNID.
150 FAN - FATOR ANTI NUCLEAR 50 600 UNID.
151 ANTICORPOS ANTI-TIREOGLOBULINA 20 240 UNID.

ITEM 7 – TESTES RÁPIDOS
Nº

PROCEDIMENTO
QUANT./

MÊS
(Estimada)

QUANT./
ANO

(Estimada)

UNID.

152 PCR QUALITATIVO 100 1200 UNID.
153 VDRL 100 1200 UNID.
154 COVID-19 100 1200 UNID.
155 TROPONINAS 50 600 UNID.
156 ASLO 50 600 UNID.
157 FATOR REUMATÓIDE / LÁTEX 50 600 UNID.
158 BHCG 50 600 UNID.
159 DENGUE ANTICORPOS IgG 300 3600 UNID.
160 DENGUE ANTICORPOS IgM 300 3600 UNID.

ITEM 8 – PARASITOLOGIA E UROANÁLISE
Nº

PROCEDIMENTO
QUANT./

MÊS
(Estimada)

QUANT./
ANO

(Estimada)

UNID.

161 PARASITOLÓGICO DE FEZES 200 2400 UNID.
162 SUMÁRIO DE URINA 300 3600 UNID.
163 SANGUE OCULTO 50 600 UNID.
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Valor Mensal: R$ _______ ( ___________________ ).

Valor Total do Lote (Anual - 12 Meses): R$ _______ ( ________________ ).

(No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser
computados  o  lucro  e  todos  os  custos,  inclusive  impostos  diretos  e  indiretos,
obrigações tributárias,  trabalhistas e previdenciárias,  bem como quaisquer  outras
obrigações inerentes  ao fornecimento  do objeto,  não sendo admitidos pleitos de
acréscimos a qualquer título.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

_______________, ___ de _________ de _____.

______________________________________________
       Assinatura do Representante Legal da Licitante
Nome: _______________________________________
Nº Cédula de Identidade: _______________________

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ______.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA,  CNPJ Nº  _____,  com sede na
_________, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Prefeito  Municipal,  Sr.  ____________;  e  a  __________________,  CNPJ  Nº
_________,  com  sede  na  _______________,  a  seguir  denominada
CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  _____________,  CPF  ________,
resolvem firmar o presente contrato para o fornecimento como especificado no seu
objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 037/2021, na modalidade
Pregão Presencial nº 019/2021, sob a regência das Leis Federais n.ºs 10.520/02 e
8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 - O presente instrumento tem por objeto a  contratação de empresa especializada
em engenharia clínica para o fornecimento do parque tecnológico especificado no
termo de referência com fornecimento de reagentes e controle de qualidade e R.T.
(Responsável  Técnico)  incluindo  assistência  técnica/manutenções  preventivas  e
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corretivas, para o Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de São José da
Varginha.
1.1. Vinculam-se ao presente Contrato, o Edital do Pregão Presencial n° 019/2021 e
seus  Anexos,  bem como a  Proposta  Comercial  da  CONTRATADA,  os  quais  se
constituem  em  parte  integrante  deste  instrumento,  independentemente  de
transcrição.

1.2. Os serviços objeto desta contratação tem caráter de forma continuada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

2.1 - O valor total do presente ajuste constitui a importância de R$____ (________),
constante da proposta vencedora da licitação conforme tabela abaixo. O valor será
liberado parceladamente, mês a mês à CONTRATADA, conforme a quantidade da
realização  dos  exames,  a  ser  ajustada  mediante  apresentação  de  relatório  dos
serviços  solicitados  pela  CONTRATANTE  e  prestados  pela  CONTRATADA  no
período, e apresentação da respectiva fatura.

INSERIR TABELA DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA– DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

3.1  -  As  despesas decorrentes  do presente contrato,  serão pagas com recursos
previstos no orçamento vigente, conforme disponibilidade financeira dos recursos de
acordo com a seguinte dotação orçamentária:

Dotação Ficha Fonte/Origem
02.09.10.10.122.0134.2166 -3.3.90.39.00 531 1.02.00 Saúde mínimo 15%

1.59.00 Transf. Rec SUS 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

4.1 - Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos
devidamente comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro, ou de redução dos preços contratados, conforme previsto na
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - O pagamento ocorrerá mensalmente, mediante a apresentação da fatura que
deverá  estar  acompanhada  do  relatório  da  empresa  constando  a  descrição  e
quantificação dos serviços executados no mês anterior, a ser entregue na Secretaria
Municipal de Saúde para ateste. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento
que apresentou a proposta vencedora da licitação.

5.2 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente  atestada  pelo  órgão
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requisitante,  após  a  devida  comprovação  e  conferência  do cumprimento  das
obrigações.

5.3  -  O  pagamento  será  efetuado  através  de  crédito  em  conta  corrente  da
CONTRATADA  (Pessoa Jurídica) conforme o seguinte:

Banco: _________. Agência: _________. Conta:_________.

5.4  -  As  notas  fiscais/faturas  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado.

5.5 - Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer
incidência de correção monetária.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
DO CONTRATO

6.1  - A CONTRATADA terá  o  prazo máximo  DE 5  (CINCO)  DIAS ÚTEIS  ,  após
assinatura  do  contrato,  para  iniciar  o  atendimento,  devendo  preparar  imóvel
apropriado e localizado na zona urbana do Município para instalação do laboratório,
estando  com toda documentação legal  exigida  para  o  funcionamento.  Todas  as
despesas referentes ao imóvel correrão por conta da CONTRATADA.

6.1.1 – Fi c a  responsável  como  gestor(a) do  contrato a  Sra  Marilia  Moreira
Martins Barbosa.
6.2  -  O  contrato  firmado  como  resultado  do  presente  procedimento  licitatório,
permanecerá válido por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na
forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se houver necessidade e interesse da
CONTRATANTE,  observando-se os procedimentos legais;  sendo necessário  para
tanto, a elaboração de um termo aditivo, a ser assinado por ambas as partes.

6.2.1  -  O  preço  consignado  no  contrato  será  corrigido  anualmente,  mediante
negociação  entre  as  partes  e  a  formalização  do  pedido  pela  CONTRATADA,
observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentação da proposta, adotando para a correção a menor variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo–IPCA ou do  Índice Geral de Preços do
Mercado IGP-M ocorrida nos últimos 12 (doze) meses.

6.2.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

7.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1.1.  Efetuar  o  pagamento, após  a  apresentação,  aceitação  e  atesto  do(s)
responsável(eis)  pelo  recebimento  e  conferência  da  prestação  dos  serviços  e
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emissão de nota fiscal, desde que cumpridas as demais exigências e formalidades
previstas em lei e em contrato.
7.1.2. Disponibilização de dois servidores para coleta no laboratório no horário de 7
às 16 horas.

7.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.2.1.  Entregar  o objeto licitado no local,  prazo e conforme especificações deste
instrumento;

7.2.2.  Manter  compatibilidade  das  obrigações  assumidas  com  as  disposições
previstas em lei e contrato;

7.2.3. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificar vício, adulteração ou incorreção;

7.2.4.  Arcar  com  eventuais  prejuízos  causados  ao  Município  e/ou  a  terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto;

7.2.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer
outros acréscimos legais que correrão por conta exclusiva da empresa fornecedora;

7.2.6. Emitir Nota Fiscal mensal, conforme Ordem de Fornecimento, constando os
dados bancários da empresa, que deverá ser encaminhada à Secretaria solicitante;

7.2.7.  Cada fornecimento de reagentes deverá ser  efetuado mediante Ordem de
Fornecimento, a qual poderá ser feita por e-mail ou fax, devendo dela constar: a
data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, marca, o local para a
entrega, o carimbo e a assinatura do responsável;

7.2.8. Cumprir todas as condições e prazos ou outros que venham a ser fixados pelo
Município, assim como favorecer e garantir a qualidade do objeto;

7.2.9.  Dirimir  qualquer  dúvida  e  prestar  esclarecimentos  acerca da execução do
objeto, durante toda a sua vigência;

7.2.10. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do objeto;

7.2.11.  Observar,  atender,  respeitar,  cumprir  e  fazer  cumprir  a  legislação  pátria
vigente, preservando o Município de qualquer demanda ou reivindicação que seja de
exclusiva responsabilidade da Contratada;

7.2.12. Responsabilizar-se pela carga e descarga dos produtos;

7.2.13. A contratada deverá realizar treinamento dos equipamentos aos operadores
de no mínimo 3 dias ininterruptos durante o dia e 3 dias durante a noite e quando
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solicitado, de forma a capacitar o servidor ao uso rotineiro do mesmo. Validação e
treinamento  do  equipamento:  o  ônus  com  os  reagentes,  controles  comerciais  e
calibradores utilizados no treinamento e validação do equipamento será de inteira
responsabilidade do comodante;

7.2.14.  A  contratada  deverá  mensurar  a  quantidade  de  reagentes  gastos  nas
calibrações e controles diários e mensais e fornecer o quantitativo suficiente para
esse  consumo,  sem  prejudicar  o  consumo  de  reagentes  para  realização  dos
exames.

7.2.15. A contratada deve disponibilizar um funcionário (atendente de recepção) no
horário de 7 às 16 horas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

8.1.  Resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  em  caso  de
inadimplemento  das  obrigações  e  não  cumprimento  do  (s)  contrato  (s),  a
Administração Pública Municipal aplicará penalidade (s) conforme a seguir:

8.1.1. Multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocada, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias, deixar de assinar o
instrumento  contratual  ou  receber  a  nota  de  empenho,  multa  compensatória  no
percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  calculada  sobre  o  valor  total  estimado  do
contrato;

b)  se  deixar  de  entregar  documentação,  se  apresentar  documentação  falsa  ou
diversa da exigida no edital e 

na legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita
pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no percentual de 20%
(vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;

c)  se  retardar  a  execução  contratual,  total  ou  parcialmente,  multa  de  mora  no
percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),  por dia de atraso, calculada
sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 2 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente,
além do prazo de 2 (dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20%
(vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória
no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do
contrato.
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8.2. Na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal
suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

8.3. Na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal,
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e
descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

8.4. Advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade
e que não resulte prejuízo para a Administração Pública Municipal;

8.5. Possibilidade da aplicação de outras sanções, previstas na Lei 8.666/93 e na Lei
10520/02, inclusive a responsabilização por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública Municipal;

8.6. A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de São
José da Varginha, junto à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária via Tesouraria
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da
notificação enviada pela Administração Pública Municipal;

8.7. O valor de eventuais multas poderá ser descontado na nota fiscal ou créditos
existentes, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a
diferença será cobrada na forma da lei;

8.8. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente
e por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito;

8.9.  As  sanções  previstas  são  independentes  entre  si  podendo  ser  aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

8.10.  Em  qualquer  hipótese  de  aplicação  de  sanções  será  assegurado  o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

9.1 – A  inexecução total  ou  parcial  do  Contrato  ensejará  sua  rescisão,  com  as
consequências contratuais,  de acordo com o disposto nos Artigos78 a 80 da Lei n°
8.666/93 e alterações posteriores.
9.2 – São motivos para rescisão do presente Contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, horários ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, horários ou 
prazos;
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III  – a  lentidão do seu  cumprimento, levando  a  Administração  a  comprovar  a
impossibilidade  da  realização da  prestação  de  serviço,  nos  prazos e  horários
estipulados;
IV – o atraso injustificado na execução dos serviços;
V  –  a  paralisação  dos  serviços,  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  à
Administração;
VI  –  a  subcontratação  total  ou  parcial  do  seu  objeto,  a  associação  da
contratada  com  outrem,  a  cessão  ou transferência  total  ou  parcial,  sem  a
prévia comunicação e autorização da Administração;
VII – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII  –  o cometimento reiterado de faltas na sua  execução,  anotadas  na forma do
§1°do art. 67desta lei;
IX – a decretação de falência;
X – a dissolução da sociedade ou do falecimento do contratado;
XI  –  a  alteração  social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
XII  -  razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,
justificadas e terminadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está sendo subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no§1° do art. 65 desta Lei;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem  o  mesmo  prazo,  independentemente  do  pagamento  obrigatório  de
indenizações  pelas  sucessivas  e  contratualmente  imprevistas  desmobilizações  e
mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas  até  que  seja
normalizada a situação;

XV  -  o  atraso  superior  a  90  (noventa)  dias  dos  pagamentos  devidos  pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes,
já  recebidos  ou  executados,  salvo  em  caso  de  calamidade  pública,  grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o direito de optar
pela suspensão do  cumprimento  de  suas obrigações  até  que  seja normalizada  a
situação;

XVI  –  a não  liberação,  por parte  da  Administração,  do  objeto  para execução,nos
prazos contratuais;
XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva d a  execução do contrato;
XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis;
§ 1° - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 2° - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

Sala de Licitações - Rua Jacinta Braga, nº 69, Prédio Garagem Municipal, Centro, CEP 35.694-000
São José da Varginha/MG            Tel.: (37) 3275-1242            www.saojosedavarginha.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados
nos  incisos  I  a  XI I e XVII  desta   cláusula;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;

III - Judicial, nos termos da legislação.
§3° -  A rescisão administrativa ou amigável, deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 4° - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior,
sem que haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I- pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
§ 5°- A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção
dos  créditos  decorrentes  deste  contrato,  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  à
Contratante, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 -  Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da
notificação, à Prefeitura Municipal de São José da Varginha, ficando sobrestada a
mesma até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS

11.1  -  A  execução  desse  contrato,  bem  como  os  casos  nele  omissos,  serão
regulados  pelas  cláusulas  contratuais,  e  pelos  preceitos  de  direito  público,
aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral  dos contratos e das
disposições do direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas atualizações, c o m b i n a d o  com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma
legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.1  -  A  CONTRATANTE  providenciará  a  publicação  resumida  do  presente
contrato, nos termos  do  parágrafo  único,  do Artigo 61, da Lei  Federal  8.666/93 e
suas atualizações posteriores.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA –  DOS  DOCUMENTOS  QUE  INTEGRAM  O
CONTRATO

13.1 - Integram o presente contrato, independentemente de transcrição:
a) Edital do Pregão Presencial nº 019/2021.
b) Proposta da CONTRATADA e informações técnicas complementares.
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13.2 - Para efeito de interpretação do presente Contrato será observado o seguinte:
no caso de divergência entre os documentos mencionados na cláusula 13.1 acima, e
o presente contrato, este prevalecerá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1  -  Regerão  a  aplicação  deste  contrato  a  Lei  Federal  10.520/2.002  e,
subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93,suas atualizações e legislação aplicável, os
casos omissos e a solução de litígios que, eventualmente, dele possam resultar.

14.2 -  O  FORO do  presente  contrato  será o da  Comarca  de Pará de Minas/MG,
excluído qualquer outro, ainda que privilegiado.

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e
achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunha

São José da Varginha, ____ de _____ de 2021.

CONTRATANTE                                                                CONTRATADA

Testemunhas:

____________________                                                          ____________________
CPF:                                                                                             CPF:
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ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ..............................,  portador

(a)  da Cédula de Identidade nº  ...............  e CPF nº ....................,  a participar  da

licitação  instaurada  pela  Prefeitura  Municipal  de  ___________,  na  modalidade

Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes

para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como

formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao

certame, inclusive assinar contratos.

.......……........, ......... de ............................ de .............

______________________________________

Assinatura do Dirigente da Empresa

         (reconhecer firma como pessoa jurídica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

Sala de Licitações - Rua Jacinta Braga, nº 69, Prédio Garagem Municipal, Centro, CEP 35.694-000
São José da Varginha/MG            Tel.: (37) 3275-1242            www.saojosedavarginha.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou

contrato  social  da  empresa,  caso  o  reconhecimento  de  firma  vier  como  pessoa

física.

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica,

não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.

3.  Se o  credenciamento  for  efetuado  mediante  apresentação  de  procuração por

instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social

da empresa.

4.  Se o  credenciamento  for  efetuado  mediante  apresentação  de  procuração por

instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto

ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o

reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação

daqueles documentos da empresa.

5.  Caso o contrato social  ou estatuto  determine que mais de uma pessoa deva

assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o

documento para os fins deste procedimento licitatório.

Sala de Licitações - Rua Jacinta Braga, nº 69, Prédio Garagem Municipal, Centro, CEP 35.694-000
São José da Varginha/MG            Tel.: (37) 3275-1242            www.saojosedavarginha.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº

10.520/2002

DECLARAÇÃO

___________________, CNPJ _____________, sediada __________________, por

intermédio  de  seu  representante  legal,  infra-assinado,  e  para  os  fins  do  Pregão

Presencial  nº  019/2021,  DECLARA expressamente  que  cumpre  plenamente  os

requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.

___________________, ______ de ___________ de ______.

______________________________________________

       Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

Nº Cédula de Identidade: _________________________
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OBSERVAÇÃO: ESSA  DECLARAÇÃO  DEVERÁ  SER  ENTREGUE  AO

PREGOEIRO,  PELO  INTERESSADO  OU  SEU  REPRESENTANTE,  FORA  DO

ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021

OBJETO: Contratação  de  empresa  especializada  em  engenharia  clínica  para  o
fornecimento  do  parque  tecnológico  especificado  no  termo  de  referência  com
fornecimento de reagentes e controle  de qualidade e R.T.  (Responsável  Técnico)
incluindo  assistência  técnica/manutenções  preventivas  e  corretivas,  para  o
Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de São José da Varginha.

A  empresa  _________,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°  ______,  com  sede  à  Rua
_________, por seu representante legal _____, CPF ____, para fins de participação
no procedimento licitatório do Pregão Presencial Nº 019/2021, e em cumprimento à
legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, DECLARA que:

1) inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no
presente  processo  licitatório,  estando  ciente  da  obrigatoriedade  de
declarar ocorrências posteriores.

2) não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera
de Governo, não estando impedida de contratar com a Administração
Pública, direta ou indireta.

3) não  possui,  entre  os  proprietários,  nenhum  titular  de  mandato
eletivo.

4) encontra-se  em  situação  regular  perante  o  MINISTÉRIO  DO
TRABALHO,  não  possuindo  no  seu  quadro   de   funcionários,
menores  de  18  anos em  trabalho  noturno, perigoso  ou insalubre,
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e   menores   de  16  anos  em qualquer  tipo  de  trabalho,  salvo  na
condição de aprendiz,  a  partir  dos 14 anos,  conforme preceitua o
inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do
artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

5) cumpre as normas relativas a saúde, a segurança e a higiene no
trabalho  de  seus  empregados,excluindo  no  que  se  refere  a  este
aspecto,  quaisquer  responsabilidades  que  eventualmente  possam
recair sobre o Município de São José da Varginha.

6) tomou conhecimento de todas as informações e especificações do
Edital,  e  que aceita  as  condições  nele  estabelecidas,  para  o  fiel
cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

7) examinou  todos  os  documentos  apresentados,  bem  como  as
especificações técnicas, tendo tomado conhecimento total do objeto,
bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento
para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas
especificações  para  o  cumprimento  integral  do  objeto  da  presente
licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração:

_______________, ___ de ________ de 2021.

_________________________________
Assinatura do Representante

Nome Completo do Representante da Empresa
Razão Social da empresa
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