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RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL  

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 027/2019 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEI, ME OU EPP PARA FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA 
ODONTOLÓGICA E UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE 
MUNICÍPIO, 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, TORNAM PÚBLICO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
ABAIXO MENCIONADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO: 027/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  

Nº MODALIDADE: 020/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

HORÁRIO E DATA DA  09h00min DO DIA 27 DE JUNHO DE 2019. 

HORÁRIO E DATA LIMITE PARA 
ENTREGA DOS ENVELOPES 

09h00min DO DIA 27 DE JUNHO DE 2019. 

LOCAL: 
SETOR DE LICITAÇÕES, SITUADO À PRAÇA JOSÉ 
BATISTA, 1000 – 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: 

CONTRATAÇÃO DE MEI, ME OU EPP PARA 
FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA 
ODONTOLÓGICA E UM COMPRESSOR 
ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE 
BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 
Conforme mencionado no Anexo I, parte integrante 
deste Edital. 

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: 
De 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 
17h00min horas, em dias úteis, no endereço acima. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 
 

O Município de Montezuma do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Prefeitura, através 
da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 018 de 11/02/2019, com 
endereço na Av. Praça José Batista, n.º 1.000, Centro, Montezuma/MG, CEP Nº. 39.547-000 
CNPJ/MF 25.223.983/0001-56, isento de inscrição estadual, torna pública a abertura do Processo 
Licitatório n° 027/2019, na Modalidade de Pregão Presencial n° 020/2019 do Tipo Menor Preço 
Por Item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, subsidiariamente pela Lei Federal 
8.666, de 21/6/93 com as alterações posteriores e demais condições fixadas neste instrumento 
convocatório. 

 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, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame.  

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

1. OBJETO 

1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEI, ME OU EPP PARA FORNECIMENTO DE UMA 
CADEIRA ODONTOLÓGICA E UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DESTINADO A 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA 
DESTE MUNICÍPIO. 

2. AREA SOLICITANTE 

2.1. Secretária Municipal de Saúde 

3. CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 

3.1. A cópia deste instrumento convocatório estará disponível, e poderá ser obtida pelos 
interessados: Na Divisão de Licitações das 07h30min (sete horas e trinta minutos) às 11h30min 
(onze horas e trinta minutos) e das 13h00min (treze horas) às 17h00min (dezessete horas) na 
Praça José Batista, 1000, Centro, Montezuma - MG ou gratuitamente através do Portal do 
Município no endereço: www.montezuma.mg.gov.br. 

3.2. Visando comunicação futura entre a Divisão de Licitação deste Município e a 
empresa/firma que efetivou retirada do Edital Convocatório, esta (e) deverá preencher o 
recibo de entrega do edital ou confirmar a retirada do mesmo e remeter ao Setor 
responsável por meio do e-mail licitacao@montezuma.mg.gov.br ou fone (38) 3825-1104. 

3.3. A não remessa do recibo ou a não confirmação de retirada de edital, exime a Divisão de 
Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

3.4. Os esclarecimentos serão efetuados pelo Pregoeiro Oficial através de e-mail, fax, telefone ou 
diretamente na Prefeitura Municipal de Montezuma - MG. 
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4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. 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 Título VIII deste 
instrumento convocatório. 

4.2. Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente 
credenciados. 

4.3. Não poderá participar da presente licitação, a empresa: 

4.3.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração; bem como, Pessoas Jurídicas e Físicas das quais 
participem, seja a qualquer título, dirigentes ou servidores do Município de Montezuma - MG, 
conforme Art. 9º da Lei Federal 8.666/93 de Licitações e Contratos. 

4.3.2. Em consórcio, bem como cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de 
uma empresa licitante. 

4.3.3. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 

4.3.4. Pessoas Jurídicas (sócios ou administradores) que tenham ligações com Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereador ou Servidor Municipal por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, 
até o segundo grau, ou por adoção, subsistindo a proibição até 06 (Seis) meses após findas as 
respectivas ligações. 

4.4. Não consideradas MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE nos termos 
da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14. 

4.5. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 
pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

4.6. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.  

4.7. O Edital via email, Pen-Drive, CD, desde que apresentados à Comissão, não serão cobrados 
qualquer valor, todavia, será cobrado às licitantes, o valor de R$ 0,15 (Quinze centavos) por 
página, pela retirada do Edital (impresso) e seus anexos, o qual deverá ser pago através de 
uma guia emitida pelo setor finanças da Prefeitura Municipal de Montezuma - MG. 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1. As licitantes interessadas em participar deste certame deverão observar o prazo e o horário 
para credenciamento junto ao Pregoeiro Oficial, conforme estabelecido no Aviso de Edital (de 
09h00min (nove horas) do dia 27 de junho de 2019). As licitantes que não atenderem o 
respectivo prazo terão seus envelopes devolvidos.  

5.1.1. Considerando a hipótese em que a licitante opte por enviar somente os envelopes de 
“Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial” via postal ou outra forma para 
participação do certame, será observado e atendido o mesmo prazo estabelecido no item anterior.  

5.2. Os Representantes das licitantes que se interessarem em participar deste 
procedimento deverão se apresentar munidos de:  

5.2.1. Carteira de identidade ou documento legal equivalente;  

5.2.2. Documento que o credencie a participar deste certame – modelo do Anexo II ou 
procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, através da qual lhe seja 
atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito 
admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante;  

5.2.3. Estatuto ou Contrato Social (com a última alteração) atualizado; 
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5.2.4. Registro comercial, no caso de empresa individual e sua última alteração (atualizado);  

5.2.5. Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual; 

5.2.6. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso 
VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, conforme modelo do Anexo III.  

5.3. O SÓCIO PROPRIETÁRIO OU DIRIGENTE da empresa licitante deverá apresentar:  

5.3.1. Carteira de identidade ou documento legal equivalente;  

5.3.2. Estatuto ou Contrato Social (com a última alteração) atualizado;  

5.3.3. Registro comercial, no caso de empresa individual e sua última alteração (atualizado);  

5.3.4. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso 
VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, conforme modelo do Anexo III.  

5.3.5. As licitantes participantes (MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE) 
deverão apresentar OBRIGATORIAMENTE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EQUIPARADA, OU DOCUMENTO 
EQUIVALENTE, junto à documentação de credenciamento; conforme modelo do Anexo VIII e a 
Certidão Simplificada Digital, fornecida pela Junta Comercial da Sede da licitante, emitida nos 
últimos 60 (Sessenta) dias;  

5.4. O documento de credenciamento exigido no Item 5.2.2, poderá obedecer ao modelo do 
Anexo II e, se não o fizer, deverão ser apresentados com todos os dados informativos contidos no 
modelo.  

5.5. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro Oficial implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para 
realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

5.6. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma licitante credenciada. 

6 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues a Pregoeiro 
Oficial na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e 
indevassáveis, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:  

6.1.1. Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA-MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

LICITANTE: 

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 

6.1.2. Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA - MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 020/2019 

LICITANTE: 

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
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7. PROPOSTA COMERCIAL/PREÇOS 

7.1. A proposta comercial deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada (dentro do envelope de 
Proposta Comercial/Preços) conforme Modelo de Proposta Comercial - Anexo V ou em modelo 
próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas; em uma via, com identificação da 
empresa proponente, nº do CNPJ, endereço e assinada pelo seu representante legal ou 
credenciado, devidamente identificado e qualificado, e demais informações constantes no Anexo 
V.  

7.2. DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE  também ser apresentada (dentro do envelope de Proposta 
Comercial/Preços) a Proposta de Preços IMPRESSA, resultante da Coleta Eletrônica (PARTE 
INTEGRANTE DO ANEXO V), devidamente preenchidos constando os valores unitários e totais 
(INCLUSIVE CONSTANDO AS MARCAS), em uma via com identificação da empresa proponente, 
nº do CNPJ e/ou carimbo, datada, com endereço, assinada pelo seu representante legal ou 
credenciado devidamente identificado e qualificado.  

7.3. AS LICITANTES PARTICIPANTES DEVERÃO APRESENTAR (dentro do envelope de 
Proposta Comercial/Preços), A PLANILHA DO SISTEMA DE COLETA DE PREÇOS 
DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM OS VALORES E AS MARCAS DA MERCADORIA 
OFERTADA, GRAVADA EM CD OU PEN-DRIVE PARA TRANSMISSÃO NO SOFTWARE, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. 

7.3.1. Os respectivos “CDs” e/ou “PEN-DRIVE” apresentados pelas licitantes nos envelopes de 
proposta comercial/preços, poderão ser devolvidos às mesmas após transmissão dos arquivos 
para o software.  

7.3.2. A Proposta de Preços / Planilha do Sistema de Coleta de Preços apresentada em CD ou 
PEN-DRIVE deverá obrigatoriamente ter os mesmos valores unitários, total e marcas da proposta 
de preços IMPRESSA.  

7.3.3. Caso a licitante participante tenha dúvidas quanto ao lançamento de informações 
(valores e marcas) na Proposta de Preços do sistema de Coleta Eletrônica, esta poderá 
saná-las junto a Divisão de Licitação pelo telefone (38) 3825-1104.  

7.4. A proposta e os lances deverão referir-se a cada item cotado.  

7.5. A proposta comercial deverá ser apresentada considerando, obrigatoriamente:  

7.5.1. O prazo de validade das propostas não serão inferiores ao período de 60 (sessenta) dias 
corridos.  

7.5.2. A proposta deverá referir-se à integralidade do objeto cotado.  

7.5.3. As propostas deverão conter somente dois dígitos após a vírgula, caso os 
proponentes cotem as propostas com mais casas do que foi estabelecido; será levado em 
consideração somente até a segunda casa após a vírgula.  

7.6. As propostas com valores iguais serão desempatadas conforme o art. 45 da lei 8.666/93.  

7.7. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país.  

7.8. Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, 
prevalecerá este último.  

7.9. O valor da proposta diz respeito unicamente, ao objeto licitado.  

7.10. A Proposta Comercial e Proposta de Preços, SE POSSÍVEL, deverá ser rubricada e 
numerada sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir seu número exato.  

7.11. Toda especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo proponente, no 
ato do envio de sua proposta comercial.  

7.12. A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta será suprida pelo representante da 
Licitante na sessão de abertura das propostas.  
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7.13. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 
concordância com as Cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação 
pertinente.  

7.14. As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no item 7.5.1 serão entendidas 
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.  

7.15. Na cotação/resposta das propostas, as licitantes deverão OBRIGATORIAMENTE indicar 
apenas uma MARCA do(s) objeto(s)/mercadoria(s) ofertado(s), para facilitar a identificação e o 
julgamento por parte da Comissão de Pregão, sob pena de desclassificação DO ITEM da 
Proposta que não estiver indicado a MARCA.  

7.16.  A Contratada obriga-se a oferecer garantia dos equipamentos de no mínimo 12 (doze) 
meses, ou garantia do fabricante se superior, a contar do aceite dos equipamentos e 
demais mercadorias entregues.  

7.17. Na eventual existência de marcas ou modelos no presente edital ou nos seus anexos, 
devem ser entendidas meramente como referência de qualidade e utilidade. O licitante não 
está obrigado a propor a mesma marca ou modelos referidos, entretanto, deve apresentar 
produto de marca/modelos similares que tenha qualidade e utilidade igual ou superior à 
marca/modelos de referência, desde que estes atendam a necessidade da administração. 

7.18. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título inabilitará o 
proponente.  

8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

8.1. A licitante que ofertar o menor preço poderá apresentar o Certificado de Registro Cadastral - 
CRC – (Caso houver) expedido pela Prefeitura Municipal de Montezuma-MG, desde que possua a 
mesma linha de fornecimento do objeto licitado, ou os documentos constantes do item 1.1 deste 
Título, para fins de habilitação no certame. 

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

8.2.1. Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual; 

8.2.2. Registro Comercial no caso de empresa individual; 

8.2.3. 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; 

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

8.2.5. 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; 

8.2.6. Os documentos relacionados no subitem “2” não precisarão constar do Envelope 
"Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no credenciamento do Pregão, 
conforme item V. 

8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

8.3.2.  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; 
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8.3.3. Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições 
previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da 
Fazenda Nacional, em um único documento (Certidões Negativas na forma prevista na Portaria 
MF 358, de 5 de setembro de 2014);  

8.3.4. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

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

8.3.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT); 

8.3.7. Alvará de localização e funcionamento; 

8.3.8. 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). 

8.4. REGULARIDADE TÉCNICA:  

8.4.1. A Licitante deverá apresentar, no mínimo, um Atestado de Capacidade Técnica, expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o abjeto da presente licitação; 

8.4.2. Alvará de Autorização Sanitária (ou publicação de sua concessão) emitida pelo órgão 
responsável pela vigilância sanitária, em vigor na data de abertura do certame; 

8.4.3. Autorização de funcionamento da empresa licitante, expedida pela ANVISA - Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.  

8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA:  

8.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.  

8.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR / APRESENTAÇÃO DAS SEGUINTES 
DECLARAÇÕES:  

8.6.1. O licitante participante deverá apresentar OBRIGATORIAMENTE, juntamente com a 
documentação descrita na Cláusula VIII, item 01 e seus respectivos subitens; os seguintes 
documentos:  

8.6.1.1. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo e Idoneidade – Anexo IV.  

8.6.1.2. Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição da 
República Federativa do Brasil – Anexo VI.  

8.6.1.3. Declaração de Pleno Conhecimento do Edital – Anexo VII.  

8.6.1.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo IX.  

9. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006: 

9.1. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou 
pelo edital, deverão ser datados dos últimos 60 (Sessenta) dias anteriores à data de sua 
apresentação, exceto os atestados de capacidade técnica.  

9.1.1. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 
com o previsto neste Título INABILITARÁ o proponente.  

9.1.2. Uma vez incluído no Processo Licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

10. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 
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“Art. 43 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014).  

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.” 

10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se 
aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 
credenciados.  

10.1.1. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:  

10.1.2.  Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando-se o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, 
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

10.1.3. O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas que tenham valores 
sucessivos e superiores em até 10% (Dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus 
autores participem dos lances verbais.  

10.1.4. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 
03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas apresentadas.  

10.1.5. Será desclassificada a proposta que:  

10.1.5.1. Não se refira à integralidade dos itens cotados.  

10.1.5.2. Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do 
disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93.  

10.1.5.3. Não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital.  

10.1.5.4. Não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências.  

10.2. LANCES VERBAIS:  

10.2.1. Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a 
oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço aos demais e em ordem decrescente de 
valor.  

10.2.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 
realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances do item.  

10.2.3. Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo 
Pregoeiro.  
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10.2.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

10.3. JULGAMENTO:  

10.3.1. Para julgamento da proposta mais vantajosa, será adotado o critério de MENOR VALOR 
POR ITEM.  

10.3.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.  

10.3.3. O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas 
formais que não afetem o seu conteúdo.  

10.3.4. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios 
estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito.  

10.3.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.  

10.3.6. Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.  

10.3.7. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha 
apresentado proposta.  

10.4. Sendo aceitável a oferta de menor preço por ITEM (ao final dos lances do primeiro ITEM 
ou de todos os ITENS), será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do 
licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

10.5. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro negociará com o proponente 
para que seja obtido melhor preço.  

10.6. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.  

10.7. Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe 
de Apoio e pelos licitantes.  

10.8. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro 
devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”.  

11. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

11.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, 
no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
dirigidos o Pregoeiro da Prefeitura Municipal, devendo ser protocolizadas na Sala da Divisão de 
Licitação da Prefeitura, localizada na Praça José Batista, nº 1000, Centro, Montezuma - MG.  

11.2. No final da sessão, os licitantes que quiserem recorrer deverão manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo único de 03 (Três) dias úteis, a partir do 
dia seguinte à sua manifestação.  

11.2.1. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente.  
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11.2.2. Fica assegurada, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos.  

11.2.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso.  

11.2.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 03 (Três) dias úteis.  

11.2.5. O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

11.2.6. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes 
requisitos, sob pena de não serem conhecidos:  

a) Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Montezuma, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 
(Três) dias úteis, conforme estabelecido no item 2 deste título.  

b) Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Montezuma, nos casos de anulação ou revogação, no 
prazo de 03 (Três) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 
8.666/93.  

c) Ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão 
social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou 
credenciado do licitante, devidamente comprovado.  

d) Ser protocolizado na Sala da Divisão de Licitações da Prefeitura, na Praça José Batista nº 
1000, Centro, Montezuma – MG - CEP 39.547-000.  

11.2.7.  A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via postal, 
ou correspondência/comunicado em mãos, e ainda publicado na Imprensa Oficial do Município 
(Quadro de Avisos do Município).  

11.2.8.  Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo 
legal e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.  

11.2.9. A Prefeitura não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações 
endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Prefeitura, e que, 
por isso, não sejam protocolizados no prazo legal 

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto a licitante vencedora, 
competindo à autoridade superior homologar o processo licitatório.  

11.2.  Impetrado recurso após decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via 
postal, ou correspondência/comunicado em mãos, e ainda publicado na Imprensa Oficial do 
Município (Quadro de Avisos do Município); competindo à autoridade superior ADJUDICAR o 
objeto ao licitante vencedor e HOMOLOGAR o Processo Licitatório. 

13. DO CONTRATO E CONTRATAÇÕES 

13.1. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado por ITEM, será 
convocado para assinar o contrato, no prazo de 02 (dois) dias úteis e nas condições estabelecidas 
no presente edital, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.  

13.2. Serão registrados no contrato os preços e quantitativos da licitante mais bem classificado 
durante a fase competitiva.  

13.3. Será incluído, no respectivo contrato na forma de anexo (CADASTRO DE RESERVA), o 
registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante 
vencedora na seqüência da classificação FINAL do certame.  
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13.4. Funcionará como anexo a que se refere o item 03 acima, cópia da ata de sessão de 
julgamento do pregão na qual os demais licitantes classificados após o vencedor 
declararem expressamente sua concordância em substituí-lo, eventualmente, nas mesmas 
condições do primeiro colocado, inclusive quanto ao preço.  

13.5. O registro a que se refere o item 3 acima, tem por objetivo a formação de CADASTRO DE 
RESERVA no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da sessão, nas 
hipóteses de cancelamento previstas na Cláusula XIII do presente edital.  

13.6. É facultado à Prefeitura, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes na forma do art. 4º, inc. XXIII da Lei Federal 
10.520/2002, até que obtenha êxito em firmar compromisso para o lote ou lotes.  

13.7. O contrato implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade.  

13.8. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.  

13.9. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual (se for o caso), emissão de nota de empenho de despesa, 
ordem de fornecimento, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da 
Lei nº 8.666, de 1993.  

13.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições.  

13.11. O contrato terá validade até 06 (seis) meses a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada dentro do limite permitido pela lei pertinente.  

13.11.1. Os quantitativos constantes do contrato não podem sofrem acréscimos ao longo 
de sua vigência; os contratos dela decorrentes, entretanto, poderão sofrer acréscimos ou 
decréscimos, no máximo de 25%, na forma da Lei Federal 8.666/93.  

13.12. O Contrato poderá ser usado por todos os órgãos da Administração direta do Município.  

13.13. O fornecedor garantirá a entrega das mercadorias, nas marcas apresentadas no processo 
licitatório por todo o período de vigência do contrato. 

13.14. A Prefeitura Municipal de Montezuma reserva-se o direito de não receber os produtos e 
serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o 
contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº. 8.666/93. 

14. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

14.1. A Gerência competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação 
será a Secretária Municipal de Saúde, observando o artigo 67, da Lei Federal no 8.666/93.  

14.2. Na ocorrência de atrasos na entrega das mercadorias, a Prefeitura poderá aplicar as 
penalidades previstas neste Edital. 

15. PAGAMENTO 

15.1. As despesas decorrentes do presente processo serão suportadas pelas dotações do 
Orçamento Fiscal deste exercício de 2019, e serão detalhadas por ocasião das contratações; com 
recursos Próprios e/ou Convênio da respectiva Gerência solicitante.  

15.2. O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado com prazo 
de até 30 (trinta) dias, conforme entrega das mercadorias, pela Tesouraria Municipal por 
processo legal, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, acompanhada das CNDs 
relativas ao FGTS e Receita Federal que abrange as contribuições previdenciárias.  
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15.3. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva entrega das 
mercadorias e/ou serviços nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio da 
liquidação da despesa e ateste das respectivas Gerências solicitantes do MUNICÍPIO.  

15.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as 
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.  

15.5. O gestor/fiscal e/ou a Tesouraria do Município, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal/fatura, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, 
sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do 
documento, desde que devidamente sanado o vício.  

15.6. O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito em conta bancária 
a ser informada pela contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada 
entre as partes.  

15.7. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao 
Município pleno, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a 
reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.  

15.8. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste 

nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA. 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar o 
objeto, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com o Município e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que 
estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais 
cominações legais.  

16.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual:  

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega das mercadorias, ou por dia de 
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados 
sobre o valor global contratado, por ocorrência;  

II. 10% (dez por cento) sobre o valor das mercadorias, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 
na entrega das mercadorias ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 
rescisão contratual;  

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor das mercadorias, na hipótese de a CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos 
de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e 
mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

16.3. O valor das multas aplicadas após regular processo administrativo será descontado dos 
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo 
de 3(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  

16.4. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:  
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17.1.1. Termo de Referência - Anexo I.  

17.1.2. Carta de Credenciamento – Anexo II.  

17.1.3. Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação – Anexo III.  

17.1.4. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo e Idoneidade – Anexo IV.  

17.1.5. Modelo de Proposta Comercial e de Preços/Coleta Impressa e Eletrônica – Anexo V. 

17.1.6. Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição da 
República Federativa do Brasil – Anexo VI.  

17.1.7. Declaração de Pleno Conhecimento do Edital – Anexo VII.  

17.1.8. Declaração de Condição de ME/EPP/EQUIPARADAS – Anexo VIII.  

17.1.9 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo IX.  

17.1.10 - Minuta do Contrato– Anexo X.  

172 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 
civis e penais cabíveis, conforme Cláusula XVI deste Edital.  

17.3. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. A licitante, ainda, será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e 
verdadeira sua proposta e lances.  

17.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

17.5. Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 
omita em outro será considerado especificado e válido.  

17.6. O Pregoeiro no interesse da Administração poderá adotar medidas saneadoras, durante a 
tramitação do certame e em especial na Sessão do Pregão, e 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 diligências junto aos 
licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto 
no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

17.6.1. Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 
pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. 

17.6.2. O não cumprimento, no prazo determinado, do que for solicitado na diligência poderá 
ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da proposta. 

17.7. A participação da licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 
condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria.  

17.8. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 
Municipal de Montezuma/MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos 
participantes da licitação.  

17.9. O Município de Montezuma/MG poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura.  
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17.10.Para atender a seus interesses, o Município de Montezuma/MG, reserva-se o direito de 
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos 
os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n.o 8.666/93.  

17.11. FICA ESTABELECIDO QUE: CASO NÃO SEJA POSSÍVEL O JULGAMENTO DESSE 
PROCESSO ATÉ AS 17h00min HORAS DO DIA 27 DE JUNHO DE 2019; O PREGOEIRO 
SUSPENDERÁ A SESSÃO ESTABELECENDO DATA E HORÁRIO PARA CONTINUIDADE 
DOS TRABALHOS.  

17.12. As decisões do Prefeito Municipal e do Pregoeiro serão publicadas na Imprensa Oficial do 
Município (Quadro de Avisos do Município); podendo, quando for o caso, ser aplicado o disposto 
no § 1º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.  

17.14. O representante da Licitante participante do respectivo Procedimento Licitatório deverá ser 
credenciado pelo sócio gerente ou sócio administrador, mesmo que seja um dos sócios da 
empresa sem poder de gestão/administração.  

17.15. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Pardo de Minas, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.  
 

Montezuma/MG, 07 de junho de 2019. 
 
 
 
 

Dailton Araújo Morais Sá 
Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto determinar especificações básicas 
CONTRATAÇÃO DE MEI, ME OU EPP PARA FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA 
ODONTOLÓGICA E UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE 
MUNICÍPIO, conforme especificações a seguir: 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1. Considerando a necessidade do município em oferecer um atendimento de qualidade 
aos usuários do Sistema Único de Sáude – SUS, torna-se necessário o investimento de 
infraestrutura física das Unidades Básicas de Saúde. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
VLR MÉDIO UNIT. 

ESTIMADO 
VLR ESTIMADO 

TOTAL 

001 

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 
(EQUIPO/SULGADOR/ REFLETOR E MOCHO 
GIRATÓRIO): Cadeira 3 Posições de trabalho 
programáveis volta zero automático; Botão Stop de 
Emergência; Cabeceira Articulada; Braço Fixo; Pedal 
joystick na base Caixa de conexões incorporada com 
mangueiras embutidas; Encosto Anatômico EX; Posição 
de emergência (-5º do Encosto); Articulação do assento 
e encosto na linha do acetábulo; Dois motores Bosch, 
isento de óleo. Equipo: Acoplado ou kart; Braço Reto 
Mecânico; Seringa tríplice; 1 terminal para alta rotação 
borden; 1 terminal para baixa rotação borden "opcional 
com refrigeração por spray"; Pedal progressivo para 
acionamento das pontas; Bandeja Única em inox; Filtro 
para resíduos sólidos no reservatório de água dos 
instrumentos; Sistema antirrefluxo, válvula antirretração. 
Refletor: Estrutura em polímero injetado; Intensidade 
8.000 a 20.000 Lux; On/Off na Base da cadeira. 
Unidade de água: 2 sugador Venturi com Ø6,5mm para 
cânula descartável; Acionamento da água da cuba 
manual; Cuba em Porcelana removível. 

UNID 1,00 19.571,33 19.571,33 

002 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Compressor 
Isento de óleo. Reservatório de 30 litros. Potência de 1 
Hp. Adequado para consultórios com consumo de ar até 
85 litros por minuto. Silencioso. 1 ano de garantia 

UNID 1,00 3.661,67 3.661,67 

 
VLR ESTIMADO TOTAL 

   
R$ 23.233,00  

4. VIGÊNCIA 

4.1. 06 meses contados da assinatura do Contrato; 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações orçamentárias nº. 

Nº FICHA ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

731 10.01.02.10.301.0014.3055.44905200 Equipamento Para Unidades da Atenção Básica de Saúde 
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6. ADJUDICAÇÃO 

6.1. Menor preço por item 

7. PRAZO DE ENTREGA 

7.1. 05 (cinco) dias úteis contadas a partir da requisição. 

8. LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

8.1. A entrega do material solicitado deverá ocorrer na Praça José Batista, 1.000, Centro, 39.547-
000 – Montezuma – MG. 

9. PRAZO DE PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos serão efetuados, por processo legal, nas condições exigidas e apresentação 
dos documentos fiscais devidos, em até 30 (trinta) dias, após a comprovação da entrega total 
das mercadorias constantes na Autorização de Fornecimento expedida pelo Departamento 
de Compras da Contratante.  
 
 

Montezuma - MG, 07 de junho de 2019. 
 
 
 

 
Dailton Araújo Morais Sá 

Pregoeiro Oficial do Município 
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
 
 

 
Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr.(a) ____________________________, portador 
do Documento de Identidade n.º ___________________, como representante da empresa/firma 
_________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, para participar das reuniões relativas ao Processo Licitatório 
acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, 
manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, 
rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao Processo Licitatório, a 
que tudo daremos por firme e valioso.  
 

Local e Data ____________________, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
 
 
 
Observações: 
  
1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa.  

2 – Este documento será apresentado na fase de credenciamento. 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 
 
Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação do Procedimento Licitatório em 
epígrafe, em atenção ao art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002.  

 
Local e Data _______________________, ____ de _______________ de 2019. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
Observação: 
  

1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO E 
IDONEIDADE 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 
 

Pelo instrumento, a empresa/firma ___________________________________________, inscrita 
no CNPJ nº ________________________________, relativamente ao Processo Licitatório em 
epígrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, a inexistência de qualquer fato superveniente 
impeditivo de sua habilitação, bem como que não se acha DECLARADA INIDÔNEA para licitar e 
contratar junto ao poder público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nem tampouco com os órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme a Lei 
Estadual nº 13.994 de 18 de Setembro de 2.001, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
quaisquer ocorrências posteriores.  
 

Local e Data _______________________, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
 
 
 
 
 
 
Observação:  

1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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 V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL/PREÇOS 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
 
Ao Pregoeiro Oficial  
Prefeitura Municipal de Montezuma-MG,  
 
Venho através deste, apresentar proposta comercial e de preços/coleta impressa e eletrônica, 
referente ao processo licitatório epigrafado para: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEI, ME OU 
EPP PARA FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA E UM COMPRESSOR 
ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE 
SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VLR 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: 
mão de obra, 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 Anexo.  
 

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 DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 
 

Pelo instrumento, a empresa/firma _______________________________________, inscrita no 
CNPJ nº _______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) _______________________________________________, portador da Carteira de 
Identidade nº ____________________________ e do CPF nº 
______________________________, DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, 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 e Data _________________________, ____ de _______________ de 2019. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 
 
Pelo instrumento, a empresa/firma _____________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _____________________________________, através de seu representante legal, 
Sr(a) _____________________________________, inscrito no CPF sob o 
nº_________________________________, RG nº_______________________, DECLARA, para 
os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento do Edital, seus anexos e do 
objeto licitado, no Processo Licitatório em epígrafe. 
  

 
Local e Data _______________________, ____ de _______________ de 2019. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME/EPP/EQUIPARADAS 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 
 

A empresa/firma _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº ___________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas 
da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ____________________________ 
(incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 
Microempreendedor Individual (MEI) ou Equiparada ), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e 
que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.  
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente 
que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
(Observação 1: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 

Local e Data _______________________, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 
A empresa/firma _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº _______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
________________________________________, portador(a) do Documento de Identidade nº 
___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ______________________, declara sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
a)A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa;  
 
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, ou discutida com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação em tela, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
quanto a participante quanto a participar ou não desta licitação;  
 
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante em potencial ou de fato da licitação 
antes da adjudicação do seu objeto;  
 
e) Que o conteúdo da proposta em anexo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta instituição, antes da abertura oficial 
das propostas, e;  
 
f) Que está plenamente ciente do teor de extensão desta declaração e que detém plenos poderes 
e informações para firmá-la.  
 
 

Local e Data _______________________, ____ de _______________ de 2019. 
 
 
 

________________________ 
Assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO  

 
 
CONTRATO Nº --------/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2019 
 
 

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado O 
MUNICÍPIO DE MONTEZUMA/MG, por intermédio da Prefeitura, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
25.223.983/0001-56, sediado na Praça José Batista, n.º 1.000, Centro, 
CEP Nº. 39.547-000 – Montezuma – MG, neste ato, representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Fabiano Costa Soares, titular da Cédula de 
Identidade RG nº MG – 5.128.132 SSP - MG, CPF nº 822.901.646-15 
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a e a 
empresa............................., estabelecida à  ............................, inscrita 
no CNPJ sob o n.º ........................, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) Senhor (a) 
..........................., inscrito (a) no CPF sob o n.º .........................., 
portador (a) da Carteira de Identidade de n.º ...................., firmam o 
presente contrato administrativo, decorrente do Pregão Presencial nº 
020/2019, regendo-se o presente instrumento pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, em conformidade com o 
Processo Licitatório nº 027/2019, mediante as condições e cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MEI, ME OU EPP PARA FORNECIMENTO DE UMA 
CADEIRA ODONTOLÓGICA E UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DESTINADO A 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA 
DESTE MUNICÍPIO.  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VLR UNITÁRIO SUBTOTAL MARCA 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. O contratante pagará ao contratado, Valor Global de R$ ( ). 

2.2. O valor a ser pago, será apurado através das requisições emitidas e devidamente atendidas 
pelo Contratado. 

2.3. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias após a 
emissão das Notas Fiscais/Faturas. 

2.4. 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 à remuneração auferida. 

2.5. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.6. O preço referido no item 2.1, inclui todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento 
do produto, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do contrato. 
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2.7. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

2.8. O Município poderá suspender o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não 
sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento de 
multa aplicada. 

2.9. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a 
qualidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO 

3.1. Por força das Leis Federais nº 9.069 de 29/06/95 e 10.192 de 14/02/01, os preços poderão 
ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de aumento 
concedida pelo Governo Federal. 

3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente pelo 
INPC (IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 

3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da assinatura 
do contrato e do 12º mês de execução do contrato, passando a vigorar o novo preço a partir do 
13º mês. 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

4.1. A entrega dos produtos será parcelada conforme a necessidade, em até 10 (dez) dias úteis 
após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF) na sede da Secretaria Municipal de Saúde 
de Montezuma/MG. 

4.2. Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso 
prévio, em outro local. 

4.3. O recebimento dos produtos serão efetuados por pessoas designadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, após a verificação da quantidade e qualidade dos mesmos e consequente 
aceitação, obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto da contratação em que se verifiquem defeitos ou incorreções. 

4.4. O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria Municipal de Saúde, 
observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

4.5. Na ocorrência de atrasos na entrega, o CONTRATANTE poderá aplicar as penalidades 
previstas neste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. São obrigações das partes: 

I – DO CONTRATANTE: 

a) Notificar a CONTRATADA através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, fixando- 
lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos. 

b) Expedir, através da Secretaria Municipal de Saúde, atestado de inspeção do fornecimento, que 
servirá de instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento 
devido. 

c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do prazo 
previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias; 

d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 
termos deste contrato; 
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II – DA CONTRATADA: 

a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento do produto, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser 
criadas e exigidas pelo Governo. 

b) Promover o fornecimento, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos. 

c) Substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato que não se adequar às 
especificações constantes deste contrato. 

d) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez 
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE. 

f) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações orçamentárias nº.: 

Nº FICHA ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

731 10.01.02.10.301.0014.3055.44905200 Equipamento Para Unidades da Atenção Básica de Saúde 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência deste contrato será contado da data de sua assinatura, encerrando-se 
em XX de XXX de 20XX. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

8.1. A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da CONTRATADA; 

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 

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

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

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, decorrentes do descumprimento 
contratual: 

9.1.1. 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; 
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9.1.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for ocaso; 

9.1.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, injustificadamente, 
desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 

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

9.1.5. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

10.1. O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do Município, 
que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Municipal n° 
106/2002, de 28 de maio de 2002, por conta do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Pardo de Minas, para solucionar quaisquer dúvidas 
quanto à execução do presente contrato. 

 
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Montezuma-MG XX de XXXXX de 20XX. 

 

Fabiano Costa Soares 
Prefeito Municipal 
 

Contratada 
 

Testemunha 

 

 Testemunha 

 

CPF. 

  

CPF. 

 


