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RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL  

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2019 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE (MEI, 
ME E EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 
OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MONTEZUMA/MG, conforme mencionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação, pelo e-
mail: licitacao@montezuma.mg.gov.br, pelo Telefax (38) 3825-1104.  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Montezuma da responsabilidade da 
comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações corridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome da Empresa:.............................................................................................................. 
 
CNPJ:.................................................................................................................................. 
 
Endereço:.............................................................. nº......... Bairro..................................... 
 
Cidade:    ............................................................. Estado:................................................. 
 
Telefone:..............................................................  Fax: ...................................................... 

 
E-mail: ................................................................................................................................ 
 
Pessoa para contato: ......................................................................................................... 
 

mailto:licitacao@lagoasanta.mg.gov.br
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PREÂMBULO 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA - MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO SEU 
PREGOEIRO, TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ABAIXO 
MENCIONADO:  

 
PROCESSO LICITATÓRIO: 037/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  

Nº MODALIDADE: 024/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

HORÁRIO E DATA DA SESSÃO 09h00min DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019. 

HORÁRIO E DATA LIMITE PARA 
ENTREGA DOS ENVELOPES 

09h00min DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019. 

LOCAL: 
SETOR DE LICITAÇÕES, SITUADO À PRAÇA JOSÉ 
BATISTA, 1.000 – CENTRO – CEP: 39547-000 – 
MONTEZUMA – MG. 

REGÊNCIA: 

O PRESENTE CERTAME SERÁ REGIDO PELA LEI 
FEDERAL N.º 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002 E 
SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI FEDERAL N.º 
8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 
DEMAIS CONDIÇÕES FIXADAS NESTE PREGÃO 
PRESENCIAL. 

OBJETO: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE (MEI, ME E EPP) 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEZUMA/MG. 
Conforme mencionado no Anexo I, parte integrante 
deste Edital. 

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: 
De 07h30min às 11h30min e de 13h00min as 
17h00min, EM DIAS ÚTEIS, NO ENDEREÇO ACIMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 25.223.983/0001-56 
PRAÇA JOSÉ BATISTA, 1000 – CENTRO – CEP 39.547-000 

 

Telefone: (38) 3825-1104 // e-mail: licitacao@montezuma.mg.gov.br 
  

 

 
EDITAL 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2019 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 024/2019 
 
O MUNICÍPIO DE MONTEZUMA-MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 
Praça José Batista, 1.000, Centro, 39.547-000, Montezuma - MG, inscrito no CNPJ sob o No 
25.223.983/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabiano Costa Soares, 
por intermédio do Pregoeiro Oficial do Município, devidamente habilitado e nomeado através da 
Portaria nº: 018, de 11 de fevereiro de 2019, torna público que se acha abertas Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - SRP, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, com alterações posteriores. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 
dele fazem parte integrante.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
mencionado no preâmbulo deste Edital, na sessão pública de processamento do PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame.  

A sessão será conduzida por Pregoeiro com auxílio da Equipe de Apoio deste município. 

1. DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

1.1. A presente licitação visa ao registro de preços para prestação de serviços de moldagem, 
confecção e instalação de próteses dentárias com fornecimento de material e mão de obra 
especializada, nos termos do decreto federal nº. 7.892/2013 e do Decreto Municipal nº 010/2011. 

1.2. A quantidade mínima a ser proposta deve atender ao menos à previsão de consumo do 
Município, não sendo admitida cotação inferior. 

1.3. Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar.  

1.4. Os preços permanecerão registrados pelo prazo de 12 (doze) meses. 

1.5. A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 
consulta e expressa autorização do Município de Montezuma - MG, nos termos do decreto federal 
nº. 7.892/2013;  

1.6. Não existem Órgãos Participantes previamente cadastrados junto ao Município de 
Montezuma - MG. 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por Objeto registro de preços para futura e eventual contratação 
de (mei, me e epp) para prestação de serviços de moldagem, confecção e instalação de 
próteses dentárias com fornecimento de material e mão de obra especializada para atender 
à demanda da secretaria municipal de saúde de montezuma/mg, conforme descrito e 
especificado no Termo de Referência – anexo I, deste instrumento convocatório. 

2.2. Ao final será elaborada Ata de Registro de Preços, registrando-se por 12 (doze) meses o 
valor unitário por item e o valor total da proposta, independentemente do critério de seleção de 
proposta adotado. 
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Licitação MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, 
MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos no item 07 deste instrumento 
convocatório. 

3.1.1.  Será permitida a participação da presente licitação somente Pessoa Jurídica, com 
habilidade no ramo pertinente, inscrita ou não no Cadastro de Registro Municipal, exercício de 
2019, e que manifestem seu interesse até a data e hora especificada no (preâmbulo do edital), 
mediante a apresentação dos envelopes contendo “proposta comercial de preços e envelope 
contendo documentação habilitação”, os quais poderão ser protocolados no departamento de 
licitação ou entregues diretamente ao Pregoeiro no ato do credenciamento; 

3.1.2. Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio; 

3.1.3.  Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação; 

3.1.4. Pessoa Jurídica cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores 
do Município de Montezuma - MG, Pregoeiro ou membro da equipe de apoio, bem como membro 
efetivo ou substituto da comissão permanente de licitação; 

3.1.5. Pessoa Jurídica que estejam incursa em regime de falência ou concordata, ou que incida 
em proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral; 

3.2. Pessoa Jurídica que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

3.3. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos 
termos e conteúdos deste instrumento convocatório/edital e seus anexos, a observância dos 
preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

3.4. Havendo interesse em participar no certame, de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, optante ou não pelo sistema simples conforme estabelece os ditames da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006, e a Lei Complementar Municipal n° 004/2009, a mesma deverá 
disponibilizar instrumento que a qualifique como tal, devendo o respectivo instrumento ser 
entregue diretamente o Pregoeiro Oficial do Município, no ato do credenciamento. 

3.5. A empresa deverá obedecer as normas estabelecidas no Art. 2º da Portaria nº 1.825 de 24 de 
agosto de 2012 e nota técnica do Ministério da Saúde sobre credenciamento e repasse de 
recursos para os laboratórios regionais de próteses dentárias – LRPD. 

3.6. A empresa deverá possuir habilitação junto ao Sistema SCNES – Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde conforme disposto na Nota Técnica do Ministério da 
Saúde sobre credenciamento e repasse de recursos para os laboratórios regionais de próteses 
dentária – LRPD. 

3.7.  O processo de moldagem para confecção das próteses deverá ser realizado por profissional 
devidamente habilitado (Cirurgião Dentista) disponibilizado pelo laboratório contratado e o 
atendimento deverá ocorrer em Unidade Básica de Saúde do município em datas a serem 
programadas pela Secretaria de Saúde. 

3.8. Os materiais necessários para a realização do processo de moldagem das próteses dentárias 
deverá ser fornecido pelo laboratório contratado, sendo eles: Moldeiras bucais, alginato e gesso 
odontológico. 

3.9. Todas as próteses deverão ser desinfetadas e entregues acondicionadas em embalagens 
apropriadas, sem violação, deterioração ou quaisquer outros fatores que possam comprometer o 
uso ou a qualidade das mesmas, de acordo com as normas pertinentes em vigor no país. 
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3.10. O contratado terá a responsabilidade de reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 
substituir, no todo ou em parte, quaisquer próteses odontológicas citadas no 
preâmbulo deste Edital, se nelas ocorrerem defeitos ou incorreções resultantes 
dos serviços ou dos materiais empregados, por um período de garantia de 06 (seis) 
meses, sem ônus adicional para a Contratante, conforme prazos definidos. 

3.11. O contratado deverá respeitar a decisão do responsável técnico (cirurgião dentista) das 
Unidades Básicas de Saúde do município, quando esse solicitar correções de defeitos ou 
substituição de peças em qualquer etapa do processo; 

3.12. A fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, solicitar um 
exame do ensaio em laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como 
poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade, estando todas as despesas por conta da 
Contratada. 

3.13. A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em desacordo com 
as especificações deste edital e da proposta. É de responsabilidade da Contratada, substituir na 
execução dos serviços qualquer material impugnado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir 
do recebimento da impugnação. 

3.14. Em havendo descontinuidade na produção ou fabricação dos materiais ofertados na 
proposta, a Contratada deverá comunicar tal fato a Secretaria Municipal de Saúde, 
acompanhando de declaração da empresa fornecedora ou do próprio fabricante, de que não mais 
produz o objeto licitado, enviando amostra e documentos que se fizerem necessários do produto 
que pretende fornecer em substituição aquele inicialmente ofertado, sem que o preço seja 
superior ao constante de sua proposta, ficando a critério da Secretaria aceitá-lo ou não. 

3.15. O contratante deve assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das 
próteses odontológicas, conforme proposta de produção, não podendo o prestador alegar 
indisponibilidade dos mesmos, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas; 

3.16. Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou similar, que possa 
comprometer a perfeita execução deste edital, a Secretaria poderá a pedido do prestador, 
autorizar a substituição do(s) produto(s) ou de materiais; 

3.17. A contratante se reserva ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no projeto que 
impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, baseando-se, para tanto, na relação 
dos preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela fiscalização que poderão resultar 
até um total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual do serviço. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Representante da Licitante interessada em oferecer lances verbais deverá proceder ao 
credenciamento no início da sessão, ainda que interessado em um único item. 

4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

4.2.1. Tratando-se de Representante Legal: o Ato Constitutivo da empresa (Certificado da 
Condição de Micro empreendedor Individual; Requerimento de Empresário Individual; Contrato 
Social ou Estatuto Social) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por 
força do instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, 
tornar se-á obrigatória à apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o subitem 
4.2.2 abaixo: 

4.2.2. Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida, conforme Anexo II - Modelo de Procuração de Credenciamento da qual constem 
poderes específicos para formular lances, complementar proposta, negociar preço, interpor 
recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber 
avisos e intimações, assinar declarações e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
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A procuração deverá estar acompanhada do correspondente documento, indicado no subitem 
4.2.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

4.2.3. Documento Oficial de identificação, que contenha foto, do representante legal ou 
procurador. 

4.2.4. Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, que deverá ser elaborada 
de acordo com modelo estabelecido no Anexo III - Modelo de Declaração de Conhecimento 
dos Ditames do Instrumento Convocatório/Edital e Seus Anexos; 

4.2.5. A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar no credenciamento, 
Simplificada Digital, fornecida pela Junta Comercial da Sede da licitante, emitida nos 
últimos 90 (Noventa) dias, de que se enquadra  como microempresa ou empresa de pequeno 
porte e a declaração de que trata o Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 

4.2.5.1. A não apresentação dos documentos citados no item 4.2.5, não desclassificará a 
empresa, podendo por tanto a mesma participar normalmente do certame, porém sem o direito 
de utilizar dos benefícios citados no referido item. 

4.3. As Declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo Procurador 
Credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração (ver Anexo II – Modelo de 
Procuração Credenciamento). 

4.4. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas por Tabelião de 
Notas, ou cópias simples acompanhadas do original, que será apresentado e devolvido. 

4.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada Licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas um credenciado. 

4.6. A ausência do credenciado na Sessão somente será permitida após autorização do 
Pregoeiro, sob pena de exclusão do certame. 

5. DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa o nome da proponente e os 
seguintes dizeres: 

Ao Pregoeiro Oficial do Município 

Prefeitura Municipal de Montezuma – Minas Gerais 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 024/2019 

[RAZÃO SOCIAL] 

 

Ao Pregoeiro Oficial do Município 

Prefeitura Municipal de Montezuma – Minas Gerais 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 024/2019 

[RAZÃO SOCIAL 

 

5.1.1. No caso da proponente apresentar propostas para mais de um item, estas poderão estar 
contidas em apenas um envelope nº 1 – Proposta Comercial, que deverá conter a designação dos 
itens. 
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5.2. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas 
de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
Representante Legal ou pelo Procurador. 

5.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio e são os constantes do Item 7 
deste Edital. Em todos os casos os originais deverão ser apresentados quando solicitados. Os 
documentos apresentados no Credenciamento (item 4.2 do Edital) servirão para a Habilitação 
(item 7.2 do Edital). 

6. DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de 
acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, de forma clara e detalhada, não 
sendo admitido propostas alternativas, observado o modelo constante no Anexo V deste edital, 
atendendo aos seguintes requisitos:  

a) Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente ou no anexo, 
que compõe este edital, deve ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, datada e assinada na última folha por seu representante legal; 

b) Indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão, o endereço 
completo da proponente, telefone e endereço eletrônico (e-mail), caso houver;  

c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua 
apresentação. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo 
período de 60 (sessenta) dias corridos;  

d) Preço sugerido vigente na data de apresentação da proposta, junto aos quais considerar-se-ão 
inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, 
encargos de qualquer natureza). 

6.2. A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro, 
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

6.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto.  

6.4. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros 
de soma e/ou multiplicação, bem como as divergências entre o preço unitário e o total do 
item/lote, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. 

6.5. Os itens da proposta deverão corresponder exclusivamente aos lotes constantes na relação 
dos serviços, conforme Anexo II deste edital. Observar que ao elaborar a proposta, quando não 
ofertar preço para um determinado lote, que o mesmo seja desconsiderado, de forma que não 
quebre a sequência numérica dos lotes da proposta com dos serviços correspondentes. 

6.5.1. A licitante que não apresentar proposta para todos os itens dentro de um mesmo lote, o 
mesmo será desclassificado, visto que a licitação terá o julgamento por lote. 

6.6. O licitante vencedor deverá fornecer o objeto desta licitação nos locais designados nos Anexo 
I deste edital. 

6.7. A prestação dos serviços deverá ser iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a 
emissão e recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pelo setor competente. 
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6.8. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será 
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear 
acréscimo após a abertura das propostas. 

6.9. A participação do presente certame implica no reconhecimento e aceitação das cláusulas e 
condições nele contidas. 

6.10. Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital; 

b) As propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou incompatíveis com os preços de 
mercado, assim considerado o preço da proposta escrita ou lance verbal, manifestamente 
inexequível, que não demonstre sua viabilidade; 

c) As propostas que não atenderem aos objetivos deste edital. 

6.11. A proposta além de impressa deverá ser gravada em mídia (CD, Pen Drive, etc), 
conforme ANEXO V (arquivo em anexo do EXCEL) a preponente deverá preencher somente 
a coluna de valor unitário e a coluna de marca, e os dados da empresa. A proponente que 
não apresentar a proposta gravada em mídia estará sujeita a desclassificação. 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados, apresentados em cópias autenticadas em Tabelião de Notas ou cópias simples 
acompanhadas do original, os quais dizem respeito a: 
 

7.1.1. O instrumento convocatório em epigrafe é a lei interna do presente procedimento licitatória, 
para tanto os documentos abaixo perquiridos são indispensáveis sob pena de inabilitação. 

7.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA – (Art. 28): 

a) Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual; 

b) Registro Comercial no caso de empresa individual; 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades pôr ações, acompanhado de documentos de 
eleição dos membros da Diretoria; 

d) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria 
em exercício; 

e) 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; 

7.2.1. Os documentos relacionados no subitem 7.2 letras: “a, b, c, d, e” não precisarão 
constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no 
credenciamento do Pregão, conforme item 4.2.1 

7.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL – (Art. 29): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições 
previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da 
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Fazenda Nacional, em um único documento (Certidões Negativas na forma prevista na Portaria 
MF 358, de 5 de setembro de 2017); 

d) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia Pôr Tempo de Serviços (FGTS); 

e) Certificado de Regularidade (certidão negativa de débitos) para com a Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do Licitante; 

f) Certificado de Regularidade (certidão negativa de débitos) para com a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do Licitante;  

g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), 

h) Alvará de Localização e Funcionamento; 

i) Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa em virtude de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN). 

 
Observação>  

1. As certidões exigidas nas alíneas “c, d, e, f, g” deverão possuir o prazo de validade mínimo o 
dia da abertura do certame, devendo a futura detentora da Ata de Registro de Preços 
reapresentarem novas certidões no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços.  

2. De acordo com o art. 43 da LC nº 123/2006 e o art. 4º do Dec. n.º 6.204/2007, em se tratando a 
licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todas as 
certidões solicitadas nas alíneas “c, d, f, e, g” mesmo estando vencidas e havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da data do primeiro dia útil do julgamento do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério do Pregoeiro Oficial do Município, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de 
negativa. 

3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento convocatório/edital 
no Anexo I – Termo de Referência e no anexo XI - Minuta de Ata de Registro de Preços, sendo 
facultado o Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura ver sua documentação avaliada desde que este concorde em praticar os mesmos 
preços da licitante declarada vencedora ou em busca do interesse publica propor a revogação 
deste Pregão. 

7.4.  HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA  

7.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, emitida, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega das propostas. 

7.5. HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.5.1. Comprovação de aptidão para o desempenho das atividades pertinentes e compatível em 
características, quantidades e prazo com o objeto da licitação mediante apresentação de um ou 
mais atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa de direito público ou privado 
acompanhado da cópia do contrato e nota fiscal da instituição na qual o serviço foi executado. 

7.5.2. Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente, em nome da 
pessoa jurídica, mediante apresentação do Registro do Laboratório de Próteses Dentárias junto 
ao Conselho Regional de Odontologia – CRO. 

7.5.3. Comprovação de cumprimento à Resolução-RDC nº 050 de 21 de Fevereiro de 2002, 
mediante apresentação de Parecer Técnico emitido pela Vigilância Sanitária Estadual quanto à 
aprovação de estrutura física adequada para realização de atividades de assistência à saúde. 

7.5.4. Alvará da Vigilância Sanitária Municipal. 
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7.5.5. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e 
disponíveis para a realização do objeto, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

7.5.6. Cópia do Diploma ou comprovação do registro junto aos respectivos Conselhos Regionais 
ou Órgãos de Classe dos profissionais que irão realizar as etapas clínicas e laboratoriais de 
atendimento das seguintes categorias profissionais: 

a) Cirurgião Dentista 

b) Técnico em Prótese Dentária  

c) Técnico em Saúde Bucal 

7.5.7. Comprovação de cumprimento da Nota Técnica do Ministério da Saúde sobre o 
credenciamento de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD mediante a 
apresentação da Ficha de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). O 
estabelecimento de saúde que irá confeccionar a prótese dentária (LRPD) deve ser cadastrado no 
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) da seguinte forma: Caso 
caracterize-se como estabelecimento isolado, deve ser cadastrado com o tipo de 
estabelecimento: 39 - Unidade de Saúde de Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT 
(estabelecimento 39), subtipo; 03 - Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD e com 
Serviço Especializado: 157 – Serviço de Laboratório de Prótese Dentária e Classificação: 001 - 
Laboratório Regional de Prótese Dentária. O laboratório deverá possuir, no mínimo, um 
profissional com o CBO: 3224-10 – Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – Cirurgião-Dentista 
(qualquer CBO dentro desta família), ambos com carga horária ambulatorial SUS. 

7.6. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS. 

7.6.1. Declaração – Fornecimento de material para moldagem de confecção de próteses dentarias 
(Modelo 01 em anexo VI). 

7.6.2. Declaração – Realização do Processo de moldagem e Plano de Orientação para prótese 
dentaria (Modelo 02 em anexo VII). 

7.6.3. Declaração – Cumprimento das normas estabelecidas no Art. 2º da Portaria nº 1.825 de 24 
de agosto de 2012 e Nota Técnica do Ministério da saúde sobre credenciamento e repasse de 
recursos para os laboratórios Regionais de Próteses Dentarias – LRPD. (Modelo 3 em anexo 
VIII). 

7.7. DECLARAÇÕES DIVERSAS 

a) Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento Convocatório/Edital e Seus 
Anexos, conforme modelo do Anexo III, esta declaração deverá ser entregue diretamente o 
Pregoeiro Oficial do Município, no ato do credenciamento, sob pena de impedimento para 
participar na licitação. 

b) Declaração de Compromisso e Idoneidade, conforme Anexo IX. Esta declaração deverá ser 
anexada também junto com a documentação de habilitação e colocada dentro do envelope n°: 02 
(dois). 

c) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme modelo do Anexo X; devendo esta declaração ser anexada junto com a 
documentação de habilitação envelope n° 02 (dois). 

Observações: 

1. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na inabilitação 
da proponente/licitante  

2. É facultada aos proponentes licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos 
neste edital, pelo comprovante de registro cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura Municipal de 
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Montezuma - MG, com habilidade no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o 
qual deverá ser apresentado acompanhado das certidões relacionados no subitem 7.3, 
acompanhados da Declaração de Compromisso e Idoneidade para participar na licitação, 
espelhando no que couber no modelo no anexo IX. 

3. 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. 

8. DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

8.1. Do Credenciamento: 

8.1.1. Os interessados em participar do presente certame deverão estar no horário e local, 
indicados no preâmbulo deste edital. Será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados presentes. 

8.1.2. Durante a análise dos documentos descritos no item 4.2, o Pregoeiro realizará consulta ao 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Corregedoria Geral da União 
(CGU), através do endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/; 

8.1.2.1. A consulta terá por finalidade a apuração quanto à eventual existência de Declaração de 
Inidoneidade e/ou proibição em contratar com a Administração Pública, relativa à licitante 
interessada em participar do certame; 

8.1.2.2. A licitante que tiver sido declarada inidônea e/ou proibida de licitar com a Administração 
Pública ou que tiver sofrido sanções de Suspensão e/ou Impedimento por parte do Município de 
Montezuma - MG não será credenciada. 

8.1.3. Após os respectivos credenciamentos, as Licitantes interessadas no objeto entregarão o 
Pregoeiro ou à Equipe de Apoio a Declaração de Pleno Atendimento, Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e em envelopes separados, a Proposta Comercial 
e os Documentos de Habilitação. 

8.2. Fase de Classificação: 

8.2.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

8.2.1.1. Cujo objeto não atenda as especificações técnicas e demais características; 

8.2.1.2. Que contenham ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais Licitantes; 

8.2.2. Não haverá desclassificação por pequenos erros formais, quando não implicar na mudança 
do que se pretende adquirir nem no valor ofertado. 

8.3. Fase de Lances: 

8.3.1. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 

8.3.1.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

8.3.1.2. Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no subitem anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três) 
propostas. 

8.3.1.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de Licitantes, e será observado o Art 3º, §2º. da Lei 8.666/93. 
Finalmente, na persistência do empate, será decidida, por meio de sorteio, a ordem de cada 
proposta na fase de lances; 
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8.3.1.4. A Licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 
de lances. 

8.3.2. Para efeito de seleção será considerado o Valor Total do Item. 

8.3.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor; 

8.3.4. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 

8.3.5. O critério do Pregoeiro será estabelecido um valor de redução mínima entre lances, o qual 
poderá ser modificado no transcorrer da sessão. 

8.3.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances, restando apenas o participante detentor do menor lance.  

8.3.7. Encerrada a etapa de lances, as propostas selecionadas e não selecionadas serão 
classificadas em ordem crescente de valor, considerando-se para as selecionadas o último preço 
ofertado. 

8.4. Participação de Microempresas e de Empresas de Pequeno Porte – ME e EPP 

8.4.1. Finda a etapa de lances, se houver participação de ME ou EPP no certame, serão 
observadas as disposições da Lei Complementar 123/06; 

8.4.2. Se a proposta da ME ou EPP melhor colocada for superior em até 5% do valor da Licitante 
de melhor oferta, será concedido o prazo de 5 (cinco) minutos para que a ME/EPP apresente 
lance inferior. 

8.4.3. Na hipótese da ME ou EPP melhor classificada não apresentar nova proposta, será 
convocada a segunda ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até que se 
chegue à margem de 5% superior ao valor da Licitante classificada em primeiro lugar; 

8.4.4. Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% superior à melhor oferta, ou não 
havendo nova proposta de ME ou EPP, a proposta originária será considerada como melhor 
classificada. 

8.5. Exeqüibilidade de Preços 

8.5.1. Nos casos em que o Pregoeiro julgue necessário, poderá ser exigida apresentação de 
planilha de custos demonstrando a exeqüibilidade da proposta apresentada no certame. 

8.6. Negociação 

8.6.1. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta melhor classificada com vistas à 
redução do preço; 

8.6.2. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço, decidindo 
motivadamente a respeito; 

8.6.3. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo Município de 
Montezuma - MG, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento; 

8.7. Fase de Habilitação e Recurso 

8.7.1. Encerrada a fase de classificação, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação da proposta melhor classificada. 

8.7.2. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
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8.7.3. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  

8.7.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos no momento da verificação. Em caso de indisponibilidade de verificação dos 
documentos apresentados, será realizada nova consulta antes da contratação, assegurada vista 
aos autos após a verificação, a todos os interessados. 

8.7.5. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante 
será habilitada e declarada provisoriamente vencedora do certame. 

8.7.6. Se a Licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente de menor preço, retornando-se aos subitens 8.4.1 e seguintes, sucessivamente, até 
a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que 
será declarada vencedora. 

8.7.7. Ao final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
de razões, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

8.7.8. A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará na renúncia ao 
direito de recorrer, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à Licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação. 

8.7.9. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à Autoridade Competente. 

8.7.10. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.7.11. Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.7.12. Na hipótese de provimento do recurso, serão aproveitados os atos válidos. 

8.7.13 As Licitantes deverão acompanhar no site: www.montezuma.mg.go.br, e nos jornais Diário 
Oficial do Município - DOM e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOE os resultados do 
certame. 

9. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os preços 
ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 

9.2. 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. 

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da 
Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

10.2 A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos, 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 

http://www.montezuma.mg.go.br/
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10.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário 
do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por 
outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for 
igual ou superior ao registrado. 

10.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão 
disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

10.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o 
mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência 
da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens 
registrados. 

10.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao 
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de 
mercado. 

10.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

10.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor 
poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento 
fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, 
lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao 
preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

10.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 
constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação 
econômico-financeira. 

10.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média 
daqueles apurados pela Administração para determinado Item. 

10.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá 
convocar os demais fornecedores classificados ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte 
dela. 

10.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.  
 
11. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
11.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93. 

11.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 

11.3.  QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER 
PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE MONTEZUMA. 

12. DO CONTRATO 

12.1. Poderão ser firmados contratos entre o município de Montezuma - MG, e a empresa 
vencedora, conforme (Anexo XII - Minuta Contratual) 
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12.2. O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de fax 
ou correio eletrônico. 

12.3. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora 
que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste 
Edital e Anexos. 

12.4. A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 5º dia útil 
do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às 
expensas do CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93. 

12.5. O prazo de vigência do futuro e eventual contrato da data da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro do presente ou futuro exercício financeiro, e poderá ser prorrogado a critério e 
conveniência do município e de acordo com o art. 57, § 1° da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

12.6. O contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos e supressões do objeto do presente 
Pregão até 25% (Vinte e Cinco por cento), conforme preceitua o parágrafo 1º Art. 65 da lei 
8.666/93. 

12.7. O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos 
artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei. 

12.8 A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as 
conseqüências previstas no artigo 80, ambos da Lei n.º 8.666/93. 

13. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

13.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações 
técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e 
documentação anexa. 

13.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a 
sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua 
aceitação ou rejeição. 

13.3. Concluída a entrega dos produtos, o recebimento do mesmo dar-se-á na forma do art. 73 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

13.4. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a 
Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar. 

13.5. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir 
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

13.6. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 05 (cinco) dias 
úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante. 
 
13.7. Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados 
pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.  

13.8. O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida. 

13.9. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou 
recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para retirá-lo. 
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13.10. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta 
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamente fundamentada. 

14. PAGAMENTO 

14.1. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo I  – 
Termo de referência; 

14.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo III – 
Termo de Referência, conforme Nota Fiscal. 

14.3. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, 
trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior 
àquela a que se refere a remuneração auferida; 

14.4. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade; 

14.5. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da prestação dos 
serviços, de modo a constituírem a única e total contra prestação; 

14.6. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não 
sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor 
de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do 
direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

15.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos 
no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência; 

15.2.2. Multa de: 

15.2.2.1.  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do 
produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

15.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 

18.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

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. 

15.2.3. 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 
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perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.2.4. 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. 

15.3. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Montezuma, 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. 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou 
instrumento equivalente. 

16.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou 
recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para fornecimento. 

16.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta 
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamente fundamentada. 

16.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro 
do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

16.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 
classificação nesta licitação. 

16.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles 
listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78. 

16.7. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições previstas na ata, os 
acréscimos e supressões que se fizerem nas quantidades no material objeto da presente licitação, 
ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme estabelecido no § 1º do 
artigo 65. 

16.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para 
impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

16.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos 
documentos de habilitação apresentados na sessão. 

16.10. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição 
do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 
destinados a fundamentar as decisões. 

16.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

16.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
comprovado. 

16.13. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 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 diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
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16.14. A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é a de nº : 
conforme abaixo, não estando  a mesma vinculada a despesa, antes da assinatura do contrato ou 
ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços. 

FICHA COD. ORÇAMENTÁRIO PROJETO ATIVIDADE FONTE DE RECURSOS 

668 10.01.02.10.301.0014.2083.33903900 Manutenção dos Serviços de Odontologia 148 

 
16.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de 
Imprensa do Município. 

16.16. Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no 
horário de 07h30min às 11h30min e 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, no 
endereço ou telefone constante no preâmbulo deste edital. 

16.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da 
Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente.  

16.18. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

16.18.1. Anexo I – Termo de Referência 

16.18.2. Anexo II - Modelo de Procuração de Credenciamento 

16.18.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Conhecimento dos Ditames do Instrumento 
Convocatório/Edital e Seus Anexos 

16.18.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

16.18.5. Anexo V - Modelo de Proposta Comercial 

16.18.6. Anexo VI - Declaração – Fornecimento de material para moldagem de confecção de 
próteses dentaria.  

16.18.7. Anexo VII - Declaração – Realização do Processo de moldagem e Plano de Orientação 
para prótese dentaria. 

16.18.8. Anexo VIII - Declaração – Cumprimento das normas estabelecidas no Art. 2º da Portaria 
nº 1.825 de 24 de agosto de 2012 e Nota Técnica do Ministério da saúde sobre credenciamento e 
repasse de recursos para os laboratórios Regionais de Próteses Dentarias – LRPD.  

16.18.9. Anexo IX - Modelo de Declaração de Compromisso e Idoneidade 

16.18.10. Anexo X - Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII Do Art. 7º da Constituição 
Federal 

16.18.11. Anexo XI - Minuta da Ata de Registro de Preços 

16.18.12. Anexo XII - Minuta Contratual 

16.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Rio Pardo de Minas - MG. 

 
Montezuma - MG, 18 de julho de 2019. 

 
 
 

Dailton Araújo Morais Sá 
Pregoeiro Oficial do Município 

Portaria nº: 018, de 11 de fevereiro de 2019 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO / VALORES 
ESTIMADOS) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2019 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 024/2019 

1. OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE (MEI, ME E 
EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE PRÓTESES DENTÁRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE MONTEZUMA/MG. 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO E VALORES ESTIMADOS 

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL/SEVIÇO UND QTDE 
VLR MÉDIO 

UNIT. ESTIMADO 
VLR ESTIMADO 

TOTAL 

001 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL: 
Prótese Parcial Removível intra-oral em liga de cromo-
cobalto, dento-muco-suportada ou dento-suportada 
indicada para reabilitar pacientes parcialmente 
desdentados na mandíbula, confeccionadas com 
estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais 
de resina acrílica unidos a bases confeccionadas em 
resina acrílica termopolimerizável e à estrutura metálica. 
Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo 
III que reproduzem as arcadas e os rebordos residuais 
dos pacientes. 

UNID 300,00 246,6667 74.000,01 

002 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL: Prótese 
Parcial Removível Odontológica intra-oral em liga de 
cromo-cobalto, dento-muco-suportada ou dentosuportada 
indicada para reabilitar pacientes parcialmente 
desdentados na maxila, confeccionadas com estrutura 
metálica do referido metal, com dentes artificiais de 
resina acrílica unidos a bases confeccionadas em resina 
acrílica termopolimerizável e à estrutura metálica. Este 
produto é obtido a partir 
de modelos de gesso tipo III que reproduzem as arcadas 
e os rebordos residuais dos pacientes. 

UNID 300,00 246,6667 74.000,01 

003 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR: Prótese Total 
Mandibular - muco-suportada, indicada para reabilitar 
pacientes totalmente e dentados na mandíbula. Estas 
Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas com 
dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases 
individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso 
tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 

UNID 300,00 246,6667 74.000,01 

004 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE TOTAL MAXILAR: Prótese Total Maxilar - 
muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes 
totalmente e dentados na maxila. Estas Próteses 
Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes 
artificiais de resina acrílica, unidos a bases 
individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso 
tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 

UNID 300,00 246,6667 74.000,01 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 296.000,04 

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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3.1. Os serviços deverão ser prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Montezuma/MG 

4. DA VIGÊNCIA 

4.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 
sua respectiva assinatura. 

4.2. O futuro e eventual CONTRATO terão vigência a partir da sua assinatura até o final do 
exercício financeiro;  

5. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS EM TERMOS DE 
ECONOMICIDADE  

5.1. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação a contratação de empresa ou 
profissional em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre 
profissionais do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo 
fator preponderante certamente será o “Menor Preço ofertado”. Assim, mediante tal critério e/ou 
parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma 
expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao objeto 
ofertado pelas empresas/profissionais, cuja escolha recairá naquela que cotar o Menor Preço.  

6. PARA OS FINS DESTA INSTRUÇÃO SÃO CONSIDERADAS AS SEGUINTES 
DEFINIÇÕES: 

6.1. Prótese Parcial Mandibular Removível - Prótese Parcial Removível intra-oral, dento-muco-
suportada ou dento-suportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na 
mandíbula, confeccionadas com estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais de 
resina acrílica unidos a bases confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável e à estrutura 
metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduzem as arcadas 
e os rebordos residuais dos pacientes. 

6.2. Prótese Parcial Maxilar Removível -Prótese Parcial Removível Odontológica , dento-muco-
suportada ou dento-suportada indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na 
maxila, confeccionadas com estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina 
acrílica unidos a bases confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável e à estrutura 
metálica. Este produto é obtido a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduzem as arcadas 

e os rebordos residuais dos pacientes. 

6.3. Prótese Total Mandibular -muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente e 
dentados na mandíbula. Estas Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes 

artificiais de resina acrílica, unidos a bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduz os rebordos 
residuais dos pacientes. 

6.4. Prótese Total Maxilar -muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente e 
dentados na maxila. Estas Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes 
artificiais de resina acrílica, unidos a bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo IV que reproduz os rebordos 
residuais dos pacientes. 

6.5. As próteses dentárias totais e parciais removíveis deverão ser confeccionadas 
caracterizadas, com cor da gengiva seguindo escala padrão, levando em conta a tonalidade da 
pele; os dentes deverão seguir a padronização de cor, tamanho e qualidade necessários a uma 
boa estética individualizada não sofrendo alteração de coloração e forma frente a variações 
térmicas e ou pela função mastigatória. 
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7. ESPECIFICAÇÕES/ETAPAS OBRIGATÓRIAS: 
 
7.1. Para a confecção das próteses removível total e parcial as seguintes especificações serão 
necessárias: 

a) Confecção de moldeira individual em acrílico incolor, somente para as próteses totais; 

b) Confecção da base de prova em resina acrílica e plano de cera com cera fundida para registro 
de oclusão e dimensão vertical; 

c) Montagem na placa de prova dos dentes de estoque (adquiridos pelo laboratório) apropriados 
para cada caso em particular; 

d) Os dentes de estoque deverão ter tripla prensagem; 

e) Gengiva normal e ou caracterizada de acordo com a solicitação do cirurgião dentista; 

f) Palato rosa ou incolor de acordo com a solicitação do cirurgião dentista; 

g) A confecção da estrutura metálica das próteses parciais removíveis deve ser feita com liga 
virgem de Cobalto-Cromo, de acordo com o desenho solicitado pelo cirurgião dentista; 

h) Novo acabamento e polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para 
adaptação. 

7.1.1. Para cada “Ordem de fornecimento” emitida pela secretaria de Saúde, o prestador deverá 
providenciar a entrega de cada etapa de confecção das próteses totais e próteses parciais em até 
2(dois) dias úteis (ex. base de prova com plano de cera, montagem de dentes e acrilização). A 
armação metálica da prótese parcial removível poderá ser entregue em até 5(cinco) dias, sendo 
que para a acrilização serão mantidos o prazo anterior de 2(dois) dias úteis. 

7.1.2. Para reembasamentos, polimentos, glazeamento e demais ajustes finais será mantido o 
prazo de 02 (dois) dias úteis; 

7.1.3. Os prazos estipulados nos itens anteriores serão contados 24 (vinte e quatro) horas após a 
realização da moldagem pela empresa contratada. 

7.1.4. A contratada deverá dar seguimento às peças protéticas já iniciadas cumprindo 
rigorosamente os prazos estabelecidos. 

7.1.5. Garantir o cumprimento das metas de qualidade gerais e específicas desde a admissão do 
usuário a até o término do período de vigência da garantia das próteses fornecidas (período de 
seis meses); 

7.1.6. Observar e garantir as questões de sigilo profissional; 

7.1.7. Utilizar os recursos tecnológicos e equipamentos apropriados, de maneira 
adequada; 

7.1.8. O laboratório deverá dispor de áreas, instalações e equipamentos necessários, suficientes e 
adequados para a realização dos serviços contratados, respeitados os aspectos normativos de 
operacionalidade aplicáveis e previstos nos instrumentos normativos do Ministério da Saúde e da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

7.1.9. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde toda e qualquer alteração de dados cadastrais, 
para atualização, bem como proceder a(s) alteração (ões) cadastral (is) no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), nos casos em que for necessário. 

7.1.10. Realizar o lançamento da produção no sistema de faturamento de prótese 
fornecido pelo Ministério da Saúde (BPA Magnético ). A empresa deverá possuir competência 
técnica para a operação do sistema, na qual ficará sob inteira responsabilidade da contratada. 

7.1.11. Atender, durante a vigência do contrato, às necessidades de próteses dentárias do 
município, desde que respeitada a sua capacidade operacional e a cota mensal preestabelecida; 
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7.1.12. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 
execução do Contrato; 

7.1.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 
Contratante, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente o prestador, na 
pessoa de prepostos ou estranhos; 

7.1.14. Apresentar sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas; 

7.1.15. Responsabilizar-se pelo transporte dos insumos e peças de seu estabelecimento até o 
local determinado ou deste até o seu estabelecimento; 

7.1.16 Responsabilizar-se pela contratação e deslocamento dos profissionais 
necessários à execução dos procedimentos, de seu estabelecimento até o local 
determinado ou deste até o seu estabelecimento. 

7.1.17 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, no todo ou em parte, quaisquer 
próteses odontológicas citadas no preâmbulo deste Edital, se nelas ocorrerem defeitos ou 
incorreções resultantes dos serviços ou dos materiais empregados, dentro do período de garantia, 
sem ônus adicional para a Contratante, conforme prazos definidos; 

7.1.18. Executar os serviços solicitados, rigorosamente dentro de suas respectivas normas 
técnicas e de biossegurança; 

7.1.19 Assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das próteses 
odontológicas, conforme proposta de produção, não podendo o prestador alegar indisponibilidade 
dos mesmos, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas; 

7.1.20. Respeitar a decisão do responsável técnico (cirurgião-dentista) do município, quando esse 
solicitar correções de defeitos ou substituição de peças em qualquer etapa do processo; 

7.1.21. Garantir a confidencialidade dos dados e informações sobre os usuários; 

7.1.22. Cumprir as normas definidas pelo Contratante quanto ao fluxo de atendimento, prazos de 
entrega e de garantia e outros procedimentos necessários para o atendimento aos usuários do 
SUS. 

7.1.23. Entregar juntamente com o faturamento, a relação dos pacientes atendidos. 

7.1.24. Quando da necessidade de informações ou dúvidas referente a procedimentos a serem 
realizados, o fornecedor deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. 

7.1.25. Fornecer as devida Notas Fiscais, nos termos da Lei; 

7.1.26. Fica sob responsabilidade da Contratada qualquer problema que seja detectado na falha 
da confecção das próteses; 

7.1.27. O prestador será responsável pela etapa clínica (moldagem ) e confecção laboratorial de 
todas as etapas das próteses totais e parciais removíveis e próteses fixas, incluindo moldeira 
individual, base de prova com plano de cera, em próteses removíveis e procedimentos pós ajuste 
clínico como acabamento e polimento em próteses removíveis. 

7.1.28. Todos os materiais necessários para confecção das próteses correrão à custa da 
contratada; 

7.1.29. Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de única e total 
responsabilidade da contratada, ocorrendo por sua conta e risco da operação, inclusive fretes, 
embalagens, carga e descarga; 
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7.1.30. A contratada se responsabilizará por todos os danos causados por seus 
empregados ao município e/ou terceiros. 

 
Montezuma - MG, 18 de julho de 2019. 

 
 
 

Rafael Lucas Frota Vieira 
Pregoeiro Oficial do Município 

Portaria nº: 018, de 11 de fevereiro de 2019 
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ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ, sito 
na [ENDEREÇO COMPLETO], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e 
constitui como bastante procurador, o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; inscrito no CPF [Nº do 
CPF]; Portador do RG [Nº do RG], residente em [ENDEREÇO COMPLETO], ao qual OUTORGA 
AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL - 
SRP nº 024/2019 da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG, podendo, inclusive, formular 
lances, complementar proposta, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de 
recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações e assinar declarações, enfim, 
praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato. 
 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante 

(Reconhecer firma em cartório) 
 
 
 

Observação: Este documento só deverá ser emitido no caso do envio de representante 
devidamente credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente o Pregoeiro Oficial do 
Município, no ato da abertura do certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo 
e poderá ser substituído por qualquer sistema de procuração formal desde que tenha 
reconhecimento de firma do cedente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 25.223.983/0001-56 
PRAÇA JOSÉ BATISTA, 1000 – CENTRO – CEP 39.547-000 

 

Telefone: (38) 3825-1104 // e-mail: licitacao@montezuma.mg.gov.br 
  

 

 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL E SEUS ANEXOS 

 
 

PROCESSO LICITATORIO Nº: 037/2019 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 024/2019 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O  
 
 

Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em 
nome da empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO 
COMPLETO], e em conformidade com o disposto na lei federal de licitação n° 8.666/93 “Declara” 
que: 
 
a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento 
convocatório/edital e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 037/2019 – Pregão 
Presencial - SRP n °: 024/2019, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da 
empresa qualificada acima em participar no certame até a presente data, bem como devemos 
declará-los caso venha a ocorrer durante a execução da futura Ata de Registro de Preços, caso a 
mesma seja declarada vencedora do certame;  
 
b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, apresentada 
são de nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta 
Comercial” estão inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e 
trabalhistas, bem como os demais constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos; 
 
c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro 
do corpo técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente 
da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG; 
 
d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em 
decorrência da participação desta empresa na supramencionada licitação;  
 
e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal 

 
 Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito. 

 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 
 
 

Nome do signatário 
CPF n°: >>> 

 
Observações: 1. Esta declaração deverá ser entregue pelo representante da proponente licitante, 
diretamente o Pregoeiro Oficial do Município no ato do credenciamento, sob pena de inabilitação.  
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 024/2019 
 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO 
COMPLETO], por intermédio do seu representante o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; inscrito 
no CPF [Nº do CPF]; Portador do RG [Nº do RG], residente em [ENDEREÇO COMPLETO] legal 
abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, ser microempresa/empresa de pequeno 
porte nos termos da legislação vigente. 
 

 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
(nome/cargo/assinatura) 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador 
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada após o 
credenciamento e fora dos envelopes de proposta e habilitação. 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
[Endereço completo com indicação de telefone e e-mail] 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 024/2019 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE (MEI, 
ME E EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 
OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MONTEZUMA/MG. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR UNITÁRIO SUBTOTAL MARCA 

 
 (CONFORME ARQUIVO ANEXO) 

 
VALOR TOTAL = R$ _________, (_________________) (Valor por extenso) 

 Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 Prazo de entrega: conforme edital. 

 Todas as demais condições e especificações de acordo com o Edital e Anexos.  
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 
 

_________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal ou procurador) 

 
 
NOME: _____________________________________________________ 
QUALIFICAÇÃO (cargo): ______________________________________ 
RG: ____________________________ CPF: ______________________ 
 
 
OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador 
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada dentro do 
envelope PROPOSTA COMERCIAL. 
 
 

FAVOR PREENCHER NO ARQUIVO EM ANEXO SOMENTE A COLUNA DE VALOR UNITÁRIO 
E A COLUNA DE MARCA, E OS DADOS DA EMPRESA. O MESMO PODERÁ SER SALVO EM 
PENDRIVE OU CD, E APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA IMPRESSA. 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MOLDAGEM DE 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIA.  
 

 
 

 
 
A..................................., CNPJ..................................., por intermédio do seu representante legal, o 
Sr.(a)........................................, portador(a) do RG nº .................e CPF 
nº........................................., DECLARA, sob as penas da Lei, que fornecerá  todo o material 
necessário para a realização do processo de moldagem para confecção das próteses dentarias no 
município, em quantidades suficientes para atendimento do quantitativo de próteses constantes 
do Edital de Pregão Presencial nº 024/2019 processo licitatório nº 037/2019. 
 
Material que será fornecido pela empresa......................................: 
 
1 - Recipientes para preparação de material  

2 - Moldeiras bucais de diversos tamanhos 

3 - Alginato para uso odontológico  

4 - Gesso para uso odontológico  

5 - Ceras 

6 - Instrumentais de mão 

7 - Fresas 

8 - EPI completo 

 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Nome representante legal  

Nome da empresa 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE MOLDAGEM E PLANO DE 
ORIENTAÇÃO PARA PRÓTESE DENTÁRIA 

 
 
 

A..................................., CNPJ..................................., por intermédio do seu representante legal, o 
Sr.(a)........................................, portador(a) do RG nº .................e CPF 
nº........................................., DECLARA,sob as penas da Lei, que realizará rodo o processo de 
moldagem e plano de orientação para confecção das próteses dentarias no município de 
_________/___, disponibilizando para as atividades, profissionais devidamente habilitados 
(Cirurgião dentista ou técnico em prótese dentaria), bem como demais auxiliares para execução 
dos procedimentos em unidade básica de saúde do município em datas e quantidade de 
pacientes a serem programadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 
Todas as despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem serão de responsabilidade da 
empresa contratada. 

 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Nome representante legal  

Nome da empresa 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NO ART. 2º 
DA PORTARIA Nº 1.825 DE 24 DE AGOSTO DE 2012 E NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE SOBRE CREDENCIAMENTO E REPASSE DE RECURSOS PARA OS 
LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS – LRPD. 

 
 
 

 
A..................................., CNPJ..................................., por intermédio do seu representante legal, o 
Sr.(a)........................................, portador(a) do RG nº .................e CPF 
nº........................................., DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre todas as normas 
estabelecidas no Art. 2º da Portaria 1.825 de 24 de agosto de 2012 e Nota Técnica do Ministério 
da Saúde sobre credenciamento e repasse de recursos para os laboratórios regionais de Próteses 
Dentárias – LRPD. 

 
Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Nome representante legal  

Nome da empresa 
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 

 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
A empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ], sito na [ENDEREÇO 
COMPLETO], através do seu signatário/representante legal o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]; 
inscrito no CPF [Nº do CPF]; Portador do RG [Nº do RG], abaixo assinado, “Declara” que não 
está sob efeito de nenhuma “declaração de inidoneidade para contratar com a Administração 
Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento 
superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto 
à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não 
obstante, “Declara” ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode 
acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei. 
 
Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito. 
 

 
Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 

 
 
 
 

 
________________________________ 

Nome representante legal  
Nome da empresa 

 
 

 
Observação – esta declaração deverá ser colocado junto com a documentação habilitação e 
enfeixada no envelope nº 02, sob pena de inabilitação da proponente licitante. 
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2019 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 024/2019  

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
A empresa .............................., inscrita no CNPJ sob o nº..................., por intermédio de seu 
representante o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

 
   Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  
 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

 
________________________________ 

Nome representante legal  
Nome da empresa 

 
 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser 
anexada junto com a documentação de habilitação e enfeixada no envelope (02), sob pena de 
inabilitação 
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ANEXO XI - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2019 
PREGÃO Nº 024/2019. 
PROCESSO Nº 037/2019. 
 
VALIDADE: 12 meses 
 
Aos ___ (  ) dias do mês de  ______ de _____, na sala de licitações, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada na Praça José Batista, Centro, nº 1.000, Centro, nesta cidade MontezumA/MG, 
o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. FABIANO COSTA SORAES, nos termos do art. 15 da Lei 
Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
024/2019, TIPO MENOR PREÇO, por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele 
homologada conforme processo nº 037/2019 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos 
constantes nos anexos desta ata,  beneficiário ____________________________________, 
localizado na rua ___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de 
__________________, estado de _________________, cujo CNPJ é 
_________________________, neste ato representado por 

___________________________________, conforme quadro abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL MARCA 

001 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL: 
Prótese Parcial Removível intra-oral em liga de cromo-
cobalto, dento-muco-suportada ou dento-suportada 
indicada para reabilitar pacientes parcialmente 
desdentados na mandíbula, confeccionadas com estrutura 
metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina 
acrílica unidos a bases confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é 
obtido a partir de modelos de gesso tipo III que 
reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos 
pacientes. 

300,00    

002 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL: Prótese 
Parcial Removível Odontológica intra-oral em liga de 
cromo-cobalto, dento-muco-suportada ou dentosuportada 
indicada para reabilitar pacientes parcialmente 
desdentados na maxila, confeccionadas com estrutura 
metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina 
acrílica unidos a bases confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é 
obtido a partir 
de modelos de gesso tipo III que reproduzem as arcadas e 
os rebordos residuais dos pacientes. 

300,00    

003 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR: Prótese Total 
Mandibular - muco-suportada, indicada para reabilitar 
pacientes totalmente e dentados na mandíbula. Estas 
Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas com 
dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases 
individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso 
tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 

300,00    

004 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE TOTAL MAXILAR: Prótese Total Maxilar - 
muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes 
totalmente e dentados na maxila. Estas Próteses 
Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes 
artificiais de resina acrílica, unidos a bases 
individualizadas confeccionadas em resina acrílica 

300,00    
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termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso 
tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 

VALOR TOTAL R$ 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE (MEI, ME E 
EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE MONTEZUMA/MG. 

1.2. Os serviços constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação a 
consumo estimado e o prazo para entrega. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1.  A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da 
sua assinatura. 

2.2. Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será 
obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 
Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 
objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 

4. DO PREÇO 

4.1.  Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são 
os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 024/2019. 

4.2.  Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação 
pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 024/2019, que 
integra o presente instrumento de compromisso. 

4.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 
apresentadas, no Pregão nº 024/2019 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 
também a integram. 

5. DO LOCAL 

5.1. Os serviços prestados serão constantes dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem 
de Fornecimento. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Em todos os serviços, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição 
bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria de Administração, em até 30 dias, após 
recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.  
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6.2. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo I – 
Termo de referência; 

6.3. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo I – 
Termo de Referência, conforme Nota Fiscal. 

6.4. O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, 
trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior 
àquela a que se refere a remuneração auferida; 

6.5. Não será efetuado qualquer pagamento à detentora da ata enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade; 

6.6. O preço referido registrado inclui todos os custos e benefícios decorrentes da prestação dos 
serviços, de modo a constituírem a única e total contra prestação; 

6.7. O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não 
sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços. 

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente 
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:    
 
I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

7. DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇO 

7.1. As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver 
prevista para data posterior a do seu vencimento. 

7.2. Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas, no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, será devolvida à detentora para substituição, no prazo 
máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

7.3. Cada prestação de serviço deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 
qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o 
valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o carimbo e a assinatura do responsável. 

7.4. Os serviços deverão ser prestados pelo responsável técnico da empresa contratada. 

7.5. A empresa vencedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela 
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora 
em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

7.6. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 
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7.7. As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e 
cinco por cento nas quantidades estimadas. 

7.8. Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista 
(CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1.  Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor 
de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do 
direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

8.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos 
no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções: 

8.2.1. Advertência; 

8.2.2. Multa de: 

8.2.2.1.  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do 
produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

8.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 

8.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

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. 

8.2.3. 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. 

8.2.4. 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. 

8.3. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Montezuma, 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. 

9. DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

9.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 1.1 da Cláusula 2, da presente Ata, é 
vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, 
contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital 
do Pregão nº 024/2019, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os 
casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 
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9.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante 
o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes. 

10.2. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 
Federal 8.666/93. 

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

Pela Administração, quando: 

a) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) A detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 

c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a 
critério da Administração; 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de 
preços, se assim for decidido pela Administração; 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; 

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 
feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei 
Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

h) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada 
com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades 
previstas na Cláusula 08, caso não aceitas as razões do pedido. 

12. DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

12.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 
caso, pelo Secretario requisitante. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 024/2019 e as propostas das empresas 
classificadas no certame supra-numerado. 

13.2. Fica eleito o foro desta Comarca de  Rio Pardo de Minas - MG, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente Ata. 
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13.3.  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e 
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 
 
 
 

_____________________________ 
Contratante 

 
 

____________________________________ 
CONTRATADO 

 
 
Testemunhas: 
 
 
 
1)_________________________________  
   CPF: 
 
2)_________________________________ 
CPF: 
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ANEXO XII – MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 
SAÚDE 

 
CONTRATO Nº. _____/ 2019. 
PREGÃO Nº 024/2019. 
PROCESSO Nº 037/2019. 
 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o Município de Montezuma, Estado de Minas 
Gerais, com sede à Praça José Batista, nº 1.000, Bairro Centro, CEP: 39.547-000, inscrito no 
CNPJ nº: 25.223.983/0001-56, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Fabiano Costa Soares e, do outro lado, a(o) 
Sr(a)_______________________, CPF nº.________________ Cédula de Identidade nº_______, 
residente e domiciliado a ________________ doravante designada(o) simplesmente 
“CONTRATADO(A)", tem justo e avençado o presente contrato de prestação de serviços na área 
da saúde de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e suas alterações e das 
seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  
 
1.1. O (A) CONTRATADO (A) declara que aceita prestar os serviços, objeto deste contrato, com 
total observância do regime do MUNICÍPIO, na área de saúde, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE (MEI, ME E EPP) PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER 
À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEZUMA/MG. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE VLR UNIT.  VLR TOTAL MARCA 

001 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL: 
Prótese Parcial Removível intra-oral em liga de cromo-
cobalto, dento-muco-suportada ou dento-suportada 
indicada para reabilitar pacientes parcialmente 
desdentados na mandíbula, confeccionadas com estrutura 
metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina 
acrílica unidos a bases confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é 
obtido a partir de modelos de gesso tipo III que 
reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos 
pacientes. 

300,00    

002 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL: Prótese 
Parcial Removível Odontológica intra-oral em liga de 
cromo-cobalto, dento-muco-suportada ou dentosuportada 
indicada para reabilitar pacientes parcialmente 
desdentados na maxila, confeccionadas com estrutura 
metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina 
acrílica unidos a bases confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável e à estrutura metálica. Este produto é 
obtido a partir 
de modelos de gesso tipo III que reproduzem as arcadas e 
os rebordos residuais dos pacientes. 

300,00    

003 

MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 
PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR: Prótese Total 
Mandibular - muco-suportada, indicada para reabilitar 
pacientes totalmente e dentados na mandíbula. Estas 
Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas com 
dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases 
individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso 
tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 

300,00    

004 MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 300,00    
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PRÓTESE TOTAL MAXILAR: Prótese Total Maxilar - 
muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes 
totalmente e dentados na maxila. Estas Próteses 
Odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes 
artificiais de resina acrílica, unidos a bases 
individualizadas confeccionadas em resina acrílica 
termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso 
tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 

VALOR TOTAL R$ 

CLÁUSULA SEGUNDA:  

2.1. O (A) CONTRATADO (A) cabe o dever de segurança pelos serviços prestados na forma 
deste contrato aos usuários da assistência do MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único: O (A) CONTRATADO (A) será responsável pelo(a)s conseqüências 
decorrentes de culpa profissional individualmente e/ou em equipe. 

CLÁUSULA TERCEIRA:  

3.1. O MUNICÍPIO se reserva o direito de, a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, avocar a si 
a prestação da assistência ao paciente. 

CLÁUSULA QUARTA:  

4.1. Os serviços objeto deste contrato que tenham sido regularmente prestados conforme o 
estipulado na “CLÁUSULA PRIMEIRA” serão pagos O (À) CONTRATADO (A), pelo MUNICÍPIO, 
de acordo com os valores adjudicados ao vencedor no Pregão Presencial nº. 024/2019. 

CLÁUSULA QUINTA:  

5.1. Observado o regime normativamente estabelecido pelo MUNICÍPIO, O (A) CONTRATADO(A) 
apresentará, mensalmente, dentro do prazo fixado pelo MUNICÍPIO em impressos/modelos 
aprovados pelo mesmo, relatório inerente às atividades realizadas correspondentes aos serviços 
prestados no mês anterior, juntamente com a respectiva documentação complementar. 

§ 1O. O MUNICÍPIO liquidará a(s) conta(s) mensal (ais) apresentada(s) pelo (a) CONTRATADO 
(A) no prazo de até 10 (dez) dias da data de sua aprovação, ressalvada a hipótese de suspensão 
e/ou interrupção da conferência, ou do processamento da documentação, por motivos 
administrativos ou técnicos, o que implicará em correspondente dilatação do prazo. 

§ 2o. As eventuais reclamações, retificações ou impugnações do MUNICÍPIO, relativamente à(s) 
conta(s) e/ou fatura (s) apresentada(s) pelo (a) CONTRATADO (A), serão feitas por escrito. 

CLÁUSULA SEXTA:  

6.1. O MUNICÍPIO poderá fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato 
cumprimento deste contrato, inclusive verificando a efetiva realização dos serviços contratados, e 
a observância do regime assistencial de que trata a “CLÁUSULA PRIMEIRA”. 

§ 1O. O (A) CONTRATADO(A) proporcionará todas as facilidades  necessárias ao pessoal que o 
MUNICÍPIO designe para exercer a ação fiscalizadora que lhe é facultada; iguais facilidades serão 
proporcionadas às assistentes sociais, bem como a qualquer outro servidor do MUNICÍPIO no 
desempenho de suas funções. 

§ 2o. A fiscalização de que trata esta “CLÁUSULA” terá por objeto, notadamente, as condições 
para prestação dos serviços bem como o controle “a posteriori” da assistência prestada, cabendo 
exclusivamente AO(A) CONTRATADO(A) integral responsabilidade e eficiência técnica da 
prestação assistencial; assim, a faculdade de tal fiscalização, mesmo quando exercida, não 
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elidirá, nem reduzirá, a responsabilidade do(a) CONTRATADO(A), de sua administração e 
prepostos, inclusive perante terceiros proveniente de qualquer ação indevida ou omissão, cuja 
eventual ocorrência não implicará jamais co-responsabilidade do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA SÉTIMA:  

7.1. O (A) CONTRATADO (A) deverá manter em perfeita regularidade suas obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e/ou para fiscais, bem como sua situação junto 
aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades, devendo apresentar junto com a fatura 
mensal o comprovante de recolhimento junto ao INSS, FGTS e PIS ao MUNICÍPIO e sempre que 
este julgar necessário, as comprovações dessa regularidade. 

CLÁUSULA OITAVA:  

8.1. O presente contrato subordina-se a plano de despesa/reembolso compatível com os recursos 
pertinentes. 

CLÁUSULA NONA:  

9.1. O (A) CONTRATADO (A) deverá notificar o MUNICÍPIO de qualquer modificação essencial de 
sua pessoa jurídica (inclusive da respectiva representação legal, mesmo em caráter transitório ou 
eventual) e, notadamente, de qualquer alteração relevante no Estatuto, Contrato Social ou Ato 
Constitutivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA:  

10.1. Mediante termo aditivo, o presente ajuste será modificado pelas partes, sempre que ocorrer 
alteração do “modelo padronizado” de contrato adotado pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  

11.1. O MUNICÍPIO providenciará a(s) publicação (ões) resumida(s), no Quadro de Aviso da 
Prefeitura Municipal de Montezuma do contrato, bem como de termo(s) aditivo(s), se for o caso, e 
outras determinadas em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  

12.1. A inobservância, pelo (a) CONTRATADO (A), de qualquer cláusula, condição ou obrigação 
constante deste ajuste, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, 
autorizará o MUNICÍPIO a aplicar a seu critério, qualquer das seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) “multa dia” de caráter penal; 

c) rescisão com multa de valor equivalente a 20 (vinte) “multas-dia”. 

§ 1o. A “multa-dia” corresponderá a 1/60 (um sessenta avos) do valor do último faturamento 
mensal liquidado. 

§ 2o.  A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta CLÁUSULA não elidirá o direito de 
o MUNICÍPIO exigir o ressarcimento integral das perdas e danos que o fato gerador da sanção 
acarretar para ele ou terceiro. 

§ 3o. Independentemente da ordem de sanções, o MUNICÍPIO poderá optar pelo(a) rescisão 
contratual e cobrança de perdas e danos resultantes do respectivo fato gerador, sem prejuízo da 
multa penal prevista na alínea “c”, do “caput” desta CLÁUSULA, nos casos previstos na Cláusula 
Décima-Segunda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  

Pela sua inexecução total ou parcial o presente contrato será rescindido em qualquer tempo, 
através de ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 e observados os artigos 79 § 2o. e § 5o. e 80, todos da Lei Federal nº.8.666/93, 
assegurado o contraditório e ampla defesa do(a) CONTRATADO(A). 

§ Único - Mediante simples aviso extra-judicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
poderá haver a rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, precedida de 
autorização escrita e fundamentada do diretor do MUNICÍPIO, desde que haja conveniência 
administrativa na forma estabelecida no inciso II e § 1º do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  

14.1. O presente Contrato terá vigência por ........ (.) meses a contar da data de sua assinatura, 
hipótese em que se observará, no que couber, o disposto no Parágrafo Único da CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA. 

 § Único - Mediante acordo entre as partes o presente termo de contrato poderá ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos até o limite de sessenta meses, de conformidade com o Inciso II 
do Artigo 57, da Lei 8.666/93 e sua alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  

15.1. Os recursos para atender as despesas do MUNICÍPIO, resultantes deste Contrato, correrão 
a conta da dotação orçamentária do ano vigente:  

FICHA COD. ORÇAMENTÁRIO PROJETO ATIVIDADE FONTE DE RECURSOS 

668 10.01.02.10.301.0014.2083.33903900 Manutenção dos Serviços de Odontologia 148 

 
15.2. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, constante do presente orçamento e 
para os exercícios subseqüentes, pelo (a) dotação que vier a ser alocada para atender as 
obrigações da mesma natureza. 

§ Único: O presente contrato tem o valor estimado para seu período de vigência de .........() 
meses,  com o valor de R$_ (_________________________) mensais, com base nos dados 
estipulado(s) na(s) cláusulas próprias, segundo os preços de remuneração constantes das normas 
específicas que vigorarem para as respectivas prestações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA:  

Fica eleito o Foro da comarca de Rio Pardo de Minas, em renúncia a qualquer outro, para dirimir 
questão direta ou indiretamente relacionada com este contrato. 

 E por assim haverem ajustados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor, todas assinadas pelas partes juntamente com duas testemunhas abaixo: 
 

Montezuma/MG, _____, de _________________ de 2019. 
 

_____________________________ 
Contratante 

____________________________________ 
CONTRATADO 

Testemunhas: 
1)________________________________              2)_______________________________ 
  CPF:                                                                      CPF: 


