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PREGAO PRESENCIAL Nº. 054/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

Regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Municipal N°004/2007 (que regulamenta a modalidade 

pregão) e alterações, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE  
PEQUENO  PORTE  - EPP OU EQUIPARADAS PARA 
ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
DA ROTINA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO 
VERMELHO/MG. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

 

Data: 28-12-2022 

 

Horário: 08:00 Horas 

Local: Prefeitura Municipal de Rio Vermelho-MG 

Praça Nossa Senhora da Pena, n°380 – Bairro Centro – CEP. 39.170-000 

Telefone: (033) 3436-1361 

E-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br 

Site: riovermelho.mg.gov.br 

 
 

Pregoeiro  

 
 

ROGÉRIO VIEIRA CAMPOS LEAL 
Pregoeiro Municipal 

mailto:licitar@riovermelho.mg.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO – NORMAS  
PAL Nº 117/2022 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

PREÂMBULO 

O Município de Rio Vermelho- MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Rio 
Vermelho- MG, na Praça Nossa Senhora da Pena, n° 380, Centro, inscrito no CNPJ sob o Nº: 
18.303.255/0001-99 por intermédio do Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 097/2022, torna público que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial - Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos das 
Leis Federais N° 8.666/93 Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal N° 004/2007 (que regulamenta a 
modalidade pregão), Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores para a CONTRATAÇÃO 
DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU 
EQUIPARADAS PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
DA ROTINA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, certame que se regerá pelas disposições legais aplicáveis e 
condições fixadas no presente instrumento convocatório. 

 

1. DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 

DIA: 28-12-2022 

HORA: 08:00 horas 

LOCAL: Sala de Reuniões de Licitações na Prefeitura Municipal de Rio Vermelho-MG, na 
Praça Nossa Senhora da Pena, n° 380, Centro. Se não houver expediente nessa data, os 
envelopes serão recebidos no primeiro dia útil subsequente. 

Os horários mencionados neste Edital referem-se ao horário de Brasília. 

 

 2. DO OBJETO: 

2.1 A presente licitação tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - 
ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA 
ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ROTINA E 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO 
VERMELHO/MG, descritos e especificados no Termo de Referência anexo a este 
instrumento convocatório. 

 

3. DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO:  

3.1 A participação nesta licitação é restrita às microempresas - ME, empresas de 
pequeno porte - EPP e equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no 
ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do 
caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados  e  
não  cooperados)  do ramo pertinente ao objeto licitado. 

3.2 Não poderão participar do presente certame empresa: 



3 

 
 

 

3.2.1 Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de 
Rio Vermelho; 
3.2.2 Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 
Administração Pública; 
3.2.3 Impedida de licitar e contratar com Estado de Minas Gerais; 
3.2.4 Em consórcio; 
3.2.4.1 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de           

conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado 
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para 
atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é 
conveniente a vedação de participação de empresas em “consócio” no Pregão em tela. 
3.2.5 Com falência decretada; 

3.2.6 Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico 
que tenha vínculo empregatício com o Município de Rio Vermelho. 

 

4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
4.1 Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”. 
4.1.1 Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de 
abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário ja informados neste edital. 
4.1.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 
dizeres: 
4.1.2.1 Da proposta: 

 
A/C DO PREGOEIRO ROGERIO VIERA CAMPOS LEAL  

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
ENVELOPE 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2022 
DATA: 28-12-2022 - ÁS 08:00 HORAS. 

 
4.1.2.2 Da habilitaçao: 

A/C DO PREGOEIRO ROGERIO VIEIRA CAMPOS LEAL  
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2022 

DATA: 28-12-2022 – ÁS 08:00 HORAS 
 

4.1.3 O Município de Rio Vermelho não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 
Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro 
designado, no local, data e horário definidos neste edital. 

 

5–DO CREDENCIAMENTO: 

5.1  Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto 
ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
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certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a 
carteira de identidade ou outro documento equivalente, com foto (APRESENTAR 
ORIGINAL E CÓPIA OU CÓPIA JÁ AUTENTICADA). 

5.2 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para 
formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. 

5.3  No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e da última 
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

- O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo constante no anexo II, 
para facilitar sua interpretação. 

5.4 Deverá ME ou EPP definida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, por meio de 
certidão expedida pela Junta Comercialcomprovando sua condição, conforme artigo 1º e 
8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio–DNRC;    ou sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de 
comprovação de que tenha auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta 
correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 
2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados e ainda  declaração de  que  são  
beneficiários  da Lei Complementar nº 123, de 2006, e que estão excluídas das vedações 
impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal, e ainda deverá apresentar a declaração 
conforme modelo constante no Anexo IV. 

5.5 Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os 
documentos necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de 
representante do licitante. 
5.7. A pessoa interessada, não credenciada, poderá acompanhar as sessões de abertura 
dos envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos 
trabalhos. 
5.8 Será admitida somente um representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar somente uma credenciada. 
5.9 Juntamente com o credenciamento, a licitante apresentará a declaração de que 
atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme 
modelo do Anexo VI. 

5.10 Caso qualquer proponente deixe de apresentar a declaração de cumprimento dos 
requisitos de habilitação poderá assinar tal declaração disponibilizada na sessão pelo 
Pregoeiro. 

 
6. PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1 As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas 
páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
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demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 
conteúdo, podendo observar o modelo anexo III a este edital, e constarão: 
6.1.1 Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 

6.1.2 As propostas deverão ser do tipo menor preço global. 

6.1.3 Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do  certame  será 
prestado e entregue conforme estipulado no Edital e Termo de Referência, anexo I; 

6.1.4 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 
para a entrega dos envelopes; 

6.1.5 Nome do banco, agência e número da conta corrente do licitante. 

6.2 As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso 
contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço 
unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a 
proposta corrigida, o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá 
assinar a proposta. 

6.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 

6.4 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas um preço e um modelo para cada item do objeto 
desta licitação. 

  

7– HABILITAÇÃO 

7.1 - Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
7.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

7.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 

7.1.4 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. 

7.1.5. Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, 
devidamente registrado na junta comercial, bastará a apresentação do contrato social 
consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações 
realizadas, do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original acompanhada das 
alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
7.2  Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 

7.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas–CNPJ; 

7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei. 
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7.2.3 Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 

7.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 
previdenciária (INSS), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

7.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII–A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de 
maio de 1943. (Lei Federal 12.440/2011). 
7.3 - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, apresentará: 

7.3.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Poder Judiciário da sede da licitante 
ou órgão equivalente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da sessão. 
7.4 Quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentará: 

7.4.1 Atestado de capacidade para fornecimento do objeto da presente licitação, em nome da 
licitante e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado compatíveis com o objeto 
licitado. 

 
7.4.2 COMPROVAÇÃO TÉCNICA/QUADRO DA EQUIPE  TÉCNICA 
7.4.2.1lanilha com a descrição da equipe técnica envolvida na prestação de serviços. 
Deverão constar na planilha o nome, formação e área de atuação dos seguintes 
profissionais: 
▪ Profissional com formação superior em informática; 

▪ Profissional com formação superior na área de saúde com graduação em Farmácia/ou 
Biomedicina/ ou enfermagem/ ou medicina ou odontologia com experiência comprovada 
através de atestado de capacidade técnica na área de saúde pública. Em ambos 
deverão ser comprovadas a vinculação dos profissionais com a referida empresa 
através de Carteira de trabalho e/ou Contrato; 

 

7.4.3 PROVA TÉCNICA A empresa vencedora do certame dever participar em até 2 dias 
após o certame de uma prova técnica comprovando conhecimento técnico para execução 
de todos itens do termo de referência e condições para fornecimento dos sistemas em 
questão demonstrando conhecimento técnico da ferramenta em questões a serem 
questionadas por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde sujeito a desclassificação 
caso o mesmo não demonstre tais conhecimentos. A Secretaria Municipal de Saúde 
deverá emitir um atestado de capacidade técnica atestando ou não a empresa 
participante da prova técnica. 

 
7.5 Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

7.5.1 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

7.5.2 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. 
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7.5.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será asseguradoo 
prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondente ao momento em  que  o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para a  regularização  da  documentação, 
podendo ser prorrogado a critério desta administração. 

7.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço, observando- se que: 

7.6.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar nome da matriz; 

7.6.2 Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome dafilial;     

7.6.3 Se o licitante formatriz, e o executar do contrato for filial, a documentação deverá 
ser apresentada com CNPJ da matrize da filial, simultaneamente; 

7.6.4 Serão dispensados da filial aqueles documentos que pela própria
 natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

7.6.5 –Embora a Matriz e Filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica,  o 
direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos 
empresariais, considerando cada um deles um domicílio tributário. Logo, se a filial for 
a empresa a ser contratada para executar o objeto, o documento de regularidade fiscal 
deve ser apresentado em nome e de acordo com o CNPJ. 

7.7 - Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula, será apresentada, para fins 
de habilitação, declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 
anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 
menores de 16 

anos, segundo determina o inciso V do artigo 13 da Lei Federal 8.666/93 (com redação 
dada 

pela Lei n.º 9854 de 13 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos, na forma da Lei. A declaraçao obedecera o modelo disposto no Anexo VII: 

7.8 Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, 
sendo desconsiderados todos os outros, mesmo que estejam com a validade expirada. 
7.9 O Certificado de Registro cadastral–CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Rio 
Vermelho/MG, acompanhado mapa de acompanhamento de validade devidamente 
assinado pelo Presidente ou membro da Comissão de Licitação, e com validade em vigor, 
substitui todos os documentos exigidos nos itens anteriores deste edital para habilitação, 
porém deverão ser apresentados os outros documentos, que não constem no CRC. 

 
 

8 - SESSÃO DO PREGÃO 

 

8.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta 
comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema e comunicando a todos os licitantes 
sobre as declarações da Lei Complementar 123/06. 
8.2 Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro 
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declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances,,oportunidade em que não mais 
aceitará novos proponentes. 

 
8.3 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.3.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando 
o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
8.3.2 O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com  preços  até  10  %  (dez  por 
cento) superiores àquele serão classificado para participarem dos lances verbais. 
8.3.3 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, 
o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que 
sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais. 

 
8.4 - LANCES VERBAIS 
8.4.1 Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para 
disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 
8.4.2 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. 
8.4.3 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
8.4.4 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e 
que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser 
aceita. 
8.4.5 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, o sistema classificará os licitantes em ordem alfabética para definir a ordem 
de apresentação dos lances. 

 
8.5 JULGAMENTO 

 
8.5.1 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR 
PREÇO GLOBAL,inciso I, § 1º do art. 45, da Lei n.º 8.666/93. 
8.5.2 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, decidir motivadamente a respeito 
de sua aceitabilidade. 

8.5.3 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou 
a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. 

8.5.4 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital para habilitação, 
o licitante será declarado vencedor. 
8.5.5 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de 
habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

8.5.6 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro  deverá  negociar 
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diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço. 
8.5.7 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em 
caso de empate, conforme disposto neste item, será verificada a conformidade entre 
menor lance  e o valor estimado para a contratação. 

8.5.8 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, 
membros da equipe de apoio, licitantes presentes e demais pessoas presentes na 
sessão. 
 

9 . RECURSOS 
 

9.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) 
dias para apresentação das razões de recurso, ficando  os  demais  licitantes  desde  logo,  
intimados para apresentar contra-razões em  igual  número  de  dias,  que  começarão  a  
correr  do  término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 
serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura 
da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
9.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do 
direito de recurso. 
9.5 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela Administração. 
9.6 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste 
órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
9.7 Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes julgados desclassificados em todos os itens, 
os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-
los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante. 

9.8 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser protocoladas no seguinte endereço: 
Praça Nossa Senhora da Pena, n°380, centro, sala de licitações de contratos. 
 

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1 Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, com a indicação do 
licitante vencedor, o pregoeiro adjudicará a este o objeto da licitação. 
10.2 Verificada a regularidade dos atos e a realização do  interesse  público,  nos  termos  do 
artigo 3º da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, a autoridade competente homologará o 
procedimemento licitatório. 

 

11. DO CONTRATO 

 

11.1 Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para firmar o termo de 
contrato ou instrumento equivalente conforme minuta em anexo V e deverá apresentar 
uma declaração atestando que possui em seu quadro de funcionários técnicos treinados 
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para atendimento nos equipamentos a serem instalados. 
11.2 O prazo para retirada do instrumento de contrato ou instrumento equivalente e a 
devolução do mesmo assinado é ÚNICO e de 02 (dois) dias úteis, a partir do recebimento 
da convocação acima referida, sob pena de decadência do direito na forma do art. 42§ 2º, 
L.C 123/06. 

11.3 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o contrato ou por ocasião da entrega da mercadoria. 

11.4 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, 
ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a 
ordem de classificação, para celebrar o contrato. 

11.5 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se 
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
11.6 Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas. 
11.7 Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem 
de classificação nesta licitação. 
11.8 O Município poderá  nas  mesmas  condições  contratuais, realizar acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco  por  cento)  do  valor  inicial atualizado do contrato, 
conforme estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. 
11.9 A rescisão contratual dar-se-á nos casos dipostos nos artigo 77 e 78 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
12. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO OBJETO 

 

12.1 O horário de prestação de serviços é estabelecido pelas partes como sendo 
correspondente a 02 visitas mensais, durante o expediente normal de trabalho da Prefeitura 
Municipal bem como pelo telefone, e-mail, acesso remoto, etc. 
12.2  Os serviços referidos no caput da cláusula primeira serão executados junto à 
Secretaria Municipal de Saúde nos dias e horários determinados pela CONTRATANTE, 
dentro do Município de Rio Vermelho, conforme projeto básico. 
12.3  Os equipamentos de informática e material de escritório, serviços de rede 
formatação e outros serviços dessa natureza, se necessários, ficarão por conta do 
CONTRATANTE. 
12.4  Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissionais habilitados 
da CONTRATADA. 
12.5  O CONTRATADO se obriga a respeitar a praxe de serviço vigorante na 
administração Pública Municipal, bem como as ordens e determinações do 
CONTRATANTE, ou de preposto, referente ou à sua propriedade e bens. 
12.6  Poderá o CONTRATANTE transferir o local da prestação de serviços pelo 
CONTRATADO para qualquer outra de suas propriedades, ou bens de seu uso, como 
o que se manifesta antecipadamente, o CONTRATADO, de acordo. 
12.7  A transferência de local de trabalho, que estabelecem as partes, não ensejará 
qualquer aumento no valor da prestação de serviços. 
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12.8  Obriga-se o CONTATADO a prestar os serviços com legalidade e 
dedicação. 12.9 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 
contratante poderá: 

a) Se disser respeito á especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuizo das penalidades cabíveis. 

b) Se disser respeito á diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

13 DO PAGAMENTO 

13.1 A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada, uma vez por mês, após 
a prestação de serviços, de acordo com o termo de referência. 
13.2 O Município de Rio Vermelho efetuará o pagamento após o 5° dia útil do mês 
subsequente ao vencido após a aprovação do Requisitante, através de crédito em conta 
bancária previamente informada, ou mediante pagamento através da Tesouraria 
Municipal. 

13.3 O licitante vencedor deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura a Certificado de 
Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e a Certidão 
Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de 
situação para com a Seguridade Social; em dia. 

 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

14.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a 
Administração Pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal n.º 8.666, de 1993, e suas alterações, obedecidos os seguintes critérios: 
14.1.1Advertência- utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o 
descumprimento da Autorização de Serviços, ou instrumento equivalente e outras 
obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de 
correção; 
14.1.2 Multa- deverá ser prevista no instrumento convocatório, observados os seguintes 
limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
contrato mensal; 
b) 40% (quarenta por cento) sobre o valor do fornecimento, não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da  nota  de  empenho  ou 
documento correspondente; 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, na hipótese da DETENTORA 
injustificadamente, desistir da execução da ata ou der causa á sua rescisão, bem como 
nos demais casos de descumprimento deste termo, 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. 

14.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo definido no art. 87, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e 
suas alterações; 
14.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

14.2 As penalidades de advertênciaemulta serão aplicadas de ofício ou por provocação, 
pela autoridade competente expressamente nomeada no instrumento convocatório. 

14.3 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 
restritivas de direitos, constantes deste edital. 
14.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, 
de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

14.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 
Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 
- Retardarem a execução do pregão; 
- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
- Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

14.6 A empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte não está 
isenta das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 se: 
- Não regularizar a documentação, no prazo de 02(dois) dias úteis. 

 

15 - DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO 

15.1 O gestor é a Secretaria Municipal de Saúde será executada pelo Secretário Municipal e 
fiscalizado por qualquer servidor designado por esta secretaria. 

15.2 As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município, em nada restringe a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante Detentora, no que concerne à 
execução do objeto da ata de registro de preços. 

15.3 O fiscal designado exercerá fiscalização em relação aos preços ofertados, 
verificando se os mesmos encontram-se em parâmetro com os preços praticados no 
mercado. 

 

             16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 
16.2 A empresa vencedora se responsabilizará pelo transporte e/ou seus custos, do 
objeto licitado até o local da prestação dos serviços. 
16.3 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como 
dos documentos de habilitação apresentados na sessão. 

16.4 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 ofertado, bem como solicitar aos órgãos competentes, a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
16.5 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, após aberta a sessão do 

pregão. 

16.6 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
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16.7 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente dos serviços do objeto 
deste pregão. 

16.8 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. 

16.9 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. 
16.10 As dotações orçamentárias específicas para acobertar as despesas deste Pregão 
esta prevista no presente exercício na rúbrica nº: 08.0101.1012200172.058.33903900000   
Fonte 160000000000 Ficha 380 
 
16.11. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos na 
Prefeitura Municipal de Rio Vermelho à Praça Nossa Senhora da Pena, n° 380, Centro – Rio 
Vermelho –MG ou pelo Site riovermelho.mg.gov.br , sem ônus. 
16.12  Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo 
Pregoeiro, no horário de 08:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, pelo telefone ou 
fax (033) 3436-1361. 
16.13 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão 
ser apresentados em original, por qualquer processo de  cópia  autenticada  por  
tabelião  ou por servidor da Administração Municipal de Rio Vermelho, ou ainda  por 
publicação em órgão da imprensa oficial.  Todos  os  documentos  (cópias  Xerox)  que 
vierem para autenticação por servidor público, deverão vir acompanhadas  de  seus 
originais para averiguação de sua autenticidade, não sendo  admitido  cópia  
autenticada por tabelião, como original, para autenticação por servidor público. 

16.14 Até  02  (  dois)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  o  recebimento  das
 propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
 providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Deverá 
ser protocolada a impugnação no seguinte endereço: Praça Nossa Senhora da Pena, n° 380, 
Centro – Rio Vermelho –MG, sala de licitações de contratos. Os esclarecimentos poderão ser 
enviados via e-mail licitar@riovermelho.mg.gov.br . 
16.15 Caberá ao Pregoeiro decidir a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

16.16 Fica eleito o foro da Comarca de Rio Vermelho-MG para dirimir as dúvidas ou 
pendências oriundas deste processo licitatório, com expressa renúncia a qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

Rio Vermelho/MG, 12 de dezembro de 2022. 
 
 
 

ROGERIO VIEIRA C. LEAL 
Pregoeiro 

 
 
 
 

http://www.saosebastiaodooeste.mg.gov.br/
mailto:licitar@riovermelho.mg.gov.br
mailto:licitar@riovermelho.mg.gov.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE  PEQUENO  
PORTE  - EPP OU EQUIPARADAS PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DA ROTINA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG. 

 
1 – FINALIDADE: 
1.1 Tendo em vista a crescente necessidade de organizar os serviços de saúde como um todo, visando à 
melhoria na captação, manutenção e arquivo das informações relacionadas aos atendimentos prestados 
nas Unidades Prestadoras de Serviços, básicas, e desenvolver soluções que possam melhorar o fluxo 
das informações de maneira prática e viável, viabilizando processos de qualidade que proporcionam um 
crescimento gradativo de oferta de serviços com melhor aproveitamento. Buscar através da 
informatização a tecnologia necessária para que o município possa dispor de ferramentas para o melhor 
gerenciamento dos serviços de saúde. Por isso é necessário que a Secretaria faça de forma efetiva, uma 
estruturação de alguns setores da saúde, abrangendo toda a atenção primária. Enfim esse processo 
requer a contratação de empresa capacitada para executar com qualidades todas essas mudanças 
necessárias para efetivação com foco na qualidade de nossos serviços de saúde.  

 
2- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
2.1. EXPECTATIVA, QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇAO DOS OBJETOS: 
 
 
 
 

 

   ITEM QUAN DESCRIÇÃO 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 

01 01 12  12 
Suporte técnico do PEC – e-SUS (Prontuário 
Eletrônico do Cidadão) 

  

02 02 12  12 

Hospedagem do sistema de Prontuário 
Eletrônico do Cidadão – PEC – e – SUS em 
servidor com certificação ISAE 3420, 
processador Intel Xeon E5-2630 V4 2,2GHz, 
SSD Intel de baixa latência e alta performance, 
em ambiente Linux em conformidade com o 
LSB (Linux Standard Base) com até 08 GB de 
memória. 

  

03 03 12  12 

Ofertar aplicativo web que faça o monitoramento 
dos indicadores do Programa Previne Brasil 
com especificações técnicas descritas no item 1 
dos requisitos gerais. 
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1 REQUISITOS GERAIS:  
 
a) Aplicativo para monitoramento dos indicadores do Programa Previne Brasil 
 
- Instalar e treinar e dar suporte em aplicativo para monitoramento dos Indicadores do Previne Brasil de 
maneira automática. As Funcionalidade do sistema de monitoramento dos Indicadores de Saúde: 

 

• Permitir que o Gestor visualize informações em tempo real através de painel dashboard. Permitir que o 
indicador sinalize com cores o status da meta atingida e meta não atingida.  

• Visualização de dashboard com o percentual atingido.  

• Visualização em sala de situação por unidades de saúde.  

• Relatório por tipo de indicador com análise dos cidadãos que estarão presentes no quadrimestre 
relacionando quem fez os procedimentos e quem precisa ser chamado para fazer.  

• Gerar PDF dos relatórios com filtro. OBS. O aplicativo deverá estar conectado na base local do e-SUS e 
será instalado em nuvem; 

• Indicador 1 – Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 
1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação 

 
o Listar gestantes que estão presentes no denominas e com outras doenças durante a gestação; 
o Listar gestantes com 6 ou mais consultas e quantas consultas já fizeram até o momento; 
o Listar as consultas realizadas até o momento com data, profissional que realizou e unidade de 

saúde; 
 

• Indicador 2 – Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV 
 

o Listar todas gestantes que já realizaram os exames de sífilis e HIV até o momento identificando o 
cumprimento da meta. 

o Listar todos os exames realizados com data, profissional que realizou e a unidade de saúde. 
o Listar todas as gestantes que ainda não realizaram os exames. 

 

• Indicador 3 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado 
 

o Listar todas gestantes que já realizaram a consulta odontológica dento do trimestre 
correspondente. 

o Listar todas as gestantes que ainda não realizaram a consulta odontológica dentro do trimestre 
correspondente. 

o Mostrar o período correto quando deverá ser realizada a consulta odontológica. 
 

• Indicador 4 – Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS 
 

o Listar todas as mulheres com coleta de exame citopatológico nos últimos 36 meses. 
o Listar todas as mulheres que ainda não realizaram a coleta de exame citopatológico nos últimos 

36 meses. 
o Listar todas as mulheres presentes no denominador do indicador. 
o Listar os últimos exames realizados com data, profissional e unidade de saúde. 
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• Indicador 5 – Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, 
Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por Haemophilus Influenzae tipo b e Poliomielite Inativada 
 

o Listar todas as crianças menores de um ano de idade que já tomaram a terceira dose da penta e 
pólio inativada. 

o Listar todas as aplicações dos imunológicos com data de todas as crianças já tomaram as doses. 
o Listar todas as crianças presentes no denominador. 
o Listar todas as crianças que ainda não tomaram a terceira dose dos referidos imunológicos. 

 

• Indicador 6 – Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no 
semestre 
 

o Listar todos os cidadãos hipertensos com consulta e aferição de pressão nos últimos 6 meses. 
o Listar todos as consultas e aferições com data, profissional e unidade de saúde. 
o Listar todos os cidadãos presentes no denominador. 
o Listar todos os cidadãos que ainda não fizeram a consulta e aferição de pressão nos últimos 6 

meses. 
 

• Indicador 7 – Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no 
semestre 
 

o Listar todos os cidadãos diabéticos com consulta e hemoglobina glicada nos últimos 6 meses. 
o Listar todos as consultas e exames de hemoglobina glicada com data, profissional e unidade de 

saúde. 
o Listar todos os cidadãos presentes no denominador. 
o Listar todos os cidadãos que ainda não fizeram a consulta e realização do exame de hemoglobina 

glicada nos últimos 6 meses. 
 

• Relatórios:  
 

• - Opção de impressão de todas os cidadãos cadastrados com CPF, CNS, Data de Nascimento, Idade e 
Telefone e todas as doenças que cada um possui; 

• - Opção de impressão do mesmo relatório anterior sem as doenças, mas com o endereço 

• - Opção de impressão de relatório dos cidadãos e casas com os campos não informados que não foram 
preenchidos no cadastrado territorial e individual com caixa de seleção dos itens com os campos para 
serem escolhidos. 

• - Opção de impressão por unidade, equipe e agente os hipertensos e diabéticos que ainda não estão 
com a condição de doentes nos problemas e condições via CIAP E CID, com opção de filtragem dos 
que já estão. 

• - Opção de impressão de todos os cidadãos que estão com os cadastros duplicados no e-SUS, 
buscando por nome, data de nascimento e nome da mãe. 

• - Opção de impressão por agente de todos os cidadãos que estão vinculados para ele. Listar 
quantidade de cidadãos do agente com sua micro área, fora de área e sem micro área. 

• - Opção de impressão por agente e responsável familiar de uma folha de rosto com os seguintes 
dados: Dados da unidade (Nome, CNES e INE) Dados de endereço da casa, nome do responsável 
familiar em negrito e dependentes. Ambos os cidadãos deverão filtrar: Nome, CPF, Data de 
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nascimento, idade, telefone e sexo. Se possível caso algum cidadão da casa tenha uma doença listar 
também. 

 
a) SALA DE SITUAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 

 

• Opção de rastrear todas as doenças passíveis de notificação por município, unidade de saúde e 
agente comunitário de saúde; 

• Opção de inserção da quantidade de casos mínimos notificados com a opção de alertas através de 
cores, mostrando o crescimento gradativo de casos notificados; 

• Possuir dashboard para cada doença com opção de impressão de relatório sintético com os principais 
dados dos pacientes (Nome, endereço, idade, telefone, CNS e CPF). 

• No dashboard deverá ter a opção de filtragem tanto por CID ou por CIAP; 

• Dentro do painel deverá terá opção de filtro por doença para emissão de relatórios e geração de 
mapa mostrando as regiões da cidade onde estão os focos de cada doença; 

• Quando atingir o valor mínimo de casos notificados o sistema deverá emitir uma notificação ao 
responsável pelo setor. 

 
b) PROVA TÉCNICA, A empresa vencedora do certame dever participar após o certame de uma prova 
técnica comprovando conhecimento técnico para execução de todos itens do termo de referência e 
condições para fornecimento dos sistemas em questão demonstrando conhecimento técnico da 
ferramenta em questões a serem questionadas por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde sujeito a 
desclassificação caso o mesmo não demonstre tais conhecimentos. A Secretaria Municipal de Saúde 
deverá emitir um atestado de capacidade técnica atestando ou não a empresa participante da prova 
técnica. 

 
d) PERIODO: 

 

• O período para execução e acompanhamentos dos serviços será de 12 meses 
 

f) PREÇO 
 

• Deverá ser cotado um preço global para execução dos serviços. 
 

g) RESULTADO ESPERADO: 
 

Esperamos alcançar a qualidade através de capacitação de profissionais, organização de todos os 
setores da Secretaria Municipal de Saúde de RIO VERMELHO/MG, e com isso oferecer a população um 
atendimento de qualidade, resolutivo e ágil. 

 
3– PERÍODO 
3.1 A vigência do contrato será da assinatura do contrato por até 12 meses, podendo ser prorrogado de 
acordo com as normas legais até 60 (sessenta) meses. 

 
4- DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO 
4.1 O gestor é a Secretaria Municipal de Saúde será executada pela(o) Secretária(o) Municipal de saúde 
e fiscalizado por qualquer servidor designado por esta secretaria. 
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4.1.1 ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO. 
- Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato; 
- Determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 
- Receber provisoriamente os serviços; 
- Analisar a qualidade e quantidade dos materiais; 
- Propor e sanções cabíveis; 
4.2 As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de RIO VERMELHO/MG, em nada restringe a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante Detentora, no que concerne à execução do objeto 
da ata de registro de preços. 
4.3 O fiscal designado, exercerá fiscalização em relação aos preços ofertados, verificando se os mesmos 
encontram-se em parâmetro com os preços praticados no mercado. 

 
5– DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

16.8 5.1 - As despesas correspondentes à execução de trabalhos constantes deste CONTRATO correrão por 
conta da ORÇAMENTO Orçamentária nº: 08.0101.1012200172.058.33903900000   Fonte 
160000000000 Ficha 380 e correlatas para os exercícios seguintes. 

 
6– DOS PAGAMENTOS: 

6.1 O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Setor de 
Finanças da Prefeitura de RIO VERMELHO/MG, por processo legal, após a comprovação do objeto licitado 
nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 05 (cinco) dias úteis do 
mês subsequente aos serviços prestados. 
6.2 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
7- METODOLOGIA: 
7.1 - O critério de aceitação das propostas será o de menor valor global. 
 
8. CONDIÇOES DE PRESTACAO DO SERVIÇO 
8.1 O horário de prestação de serviços é estabelecido pelas partes sendo, durante o expediente normal de 
trabalho da Prefeitura Municipal ou pelo telefone, e-mail, acesso remoto, etc. 
8.2 Os serviços referidos no caput da cláusula primeira serão executados junto à Secretaria Municipal de 
Saúde nos dias e horários determinados pela CONTRATANTE, dentro do Município de RIO 
VERMELHO/MG, conforme Termo de Referencia. 
8.3 Os equipamentos de informática e material de escritório, serviços de rede formatação e outros serviços 
dessa natureza, se necessários, ficarão por conta do CONTRATANTE. 
8.4 Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissionais habilitados da CONTRATADA. 
8.5 O CONTRATADO se obriga a respeitar a praxe de serviço vigorante na administração Pública 
Municipal de RIO VERMELHO/MG, bem como as ordens e determinações do CONTRATANTE, ou de 
preposto, referente ou à sua propriedade e bens. 
8.6 Poderá o CONTRATANTE transferir o local da prestação de serviços pelo CONTRATADO para 
qualquer outra de suas propriedades, ou bens de seu uso, como o que se manifesta antecipadamente, o 
CONTRATADO, de acordo. 
8.7 A transferência de local de trabalho, que estabelecem as partes, não ensejará qualquer aumento no 
valor da prestação de serviços. 
8.8 Obriga-se o CONTATADO a prestar os serviços com legalidade e dedicação. 
8.9 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá: 
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a) Se disser  respeito á especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuizo das penalidades cabíveis. 

b) Se disser respeito á diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
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ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

(Local e data) 

À 

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho-MG 

A/C Pregoeiro  

 

Referência: Pregão Presencial Nº. 054/2022 

Prezado Senhor, 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 
representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado 
na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão  Nº. 054/2022, vem perante Vossa 
Senhoria credenciar o Sr. _______________________, RG ____________________, como representante 
qualificado a participar de todos os atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para 
oferecer lances, apresentar e participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e 
de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, 
renunciar ao direito de recurso, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93, e assinar todos os atos e 
quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

 Atenciosamente.  

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO III- MODELO de DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

  
POSTA COMERCIAL(em papel timbrado da proponente) 

 DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO 
PROPONENTE 

 Razão Social  

 CNPJ  

 Endereço  

 Inscrição Estadual  

 Nº de conta bancária para 
depósito 

 

 Telefone/Fax  

 E-mail para contato  

 Nome do Signatário 

(para assinatura do contrato) 

 

 Estado Civil do Signatário  

 Identidade do Signatário  

 CPF do Signatário  

 Endereço do Signatário (par 
assinatura do contrato) 

 

 ITEM–conforme especificação 
técnica do Termo de Referência. 

 
Prazo de Validade da Proposta 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL (R$) 

 

 

 Local de prestação de Serviços  

 Prazo de entrega  

 Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
fret até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 
do objet da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus 
anexos. 

 Observação 

Data 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 

Pregão Presencial Nº. 054/2022 

 

A empresa ............................., inscrita no CNPJ nº ..................., por intermédio do seu representante 
legal, Sr(a). ............................, CPF nº ..............................., Carteira de Identidade nº ..................., 
declara, para fins de participação na Licitação acima, sob as penas da lei, que é considerada: 

( ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006; 

( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos ou 
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal. 

 

Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de Credenciamento, para efeitos de se 
beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

 

 

______________, .... de ........................... de 2022. 

 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 

Carimbo/identificação da empresa 
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ANEXO V- MINUTA DO CONTRATO 

 
 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O 
MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO/MG, E, DE OUTRO, 
COMO CONTRATADA ___________________, DE 
CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS 
ESTABELECIDAS ABAIXO: 

 

O MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.303.255/0001-99, com sede na 
Praça Nossa Senhora da Pena, nº 380, Bairro Centro, Rio Vermelho/MG, neste ato representado por seu 
Prefeito, Sr. MARCUS VINÍCIUS DAYRELL DE OLIVEIRA, e a __________, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e demais disposições legais aplicáveis, resolve contratar a 
empresa ______, inscrita no CNPJ sob o nº _____, situada na ____ _____, nº ____, Bairro _____, 
____/____, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu _____, _____, portador 
da Cédula de Identidade nº _____, ____/___ e inscrito no CPF sob o nº _____, no Processo Licitatório 
Nº. 117/2022, na modalidade Pregão Presencial Nº. 054/2022, do tipo menor preço global, nos termos 
das cláusulas e condições que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1 – O objetivo do predsente contrato é a CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, 
EMPRESAS DE  PEQUENO  PORTE  - EPP OU EQUIPARADAS PARA 
ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ROTINA E 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO 
VERMELHO/MG , conforme anexo I parte integrante deste edital. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZOS 
2 - A vigência do contrato será da assinatura do contrato com término previsto para 12 
meses, podendo ser prorrogado de acordo com as normas legais até 60 (sessenta) 
meses. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: VALORES 

 
3.1 - A CONTRATADA receberá o valor  de  R$   (   )  mensais.  O pagamento  será  realizado 
até  0 5° (quinto) dia útil do mês subsequente  ao  vencido,  mediante  solicitação  da  
Secretaria Municipal de Saúde, atestando a prestação dos serviços prestados. 
3.2 - OCONTRATANTEpoderá acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os 
limites legais. Serão incorporados ao CONTRATO, mediante TERMO ADITIVO, todas e 
quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante sua vigência, decorrentes 
de alterações, a critério doCONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA–PAGAMENTO 
4.1 A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada, uma vez por mês, após 
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a prestação de serviços, de acordo com o termo de referência. 
 

4.2 O Município efetuará o pagamento após o 5° dia útil do mês subsequente ao vencido 
após a aprovação do Requisitante, através de crédito em conta bancária previamente 
informada, ou mediante pagamento através da Tesouraria Municipal. 
4.3 O licitante vencedor deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura a Certificado de 
Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e a Certidão 
Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade 
de situação para com a Seguridade Social; em dia. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 
5.1 Após 12 (doze) meses de serviços prestados poderá ser reajustado pelo IGPM-FGV 
acumulado. 

 
CLÁUSULA SEXTA -  DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
6.1 O valor pactuado poderá ser previsto mediante solicitação da CONTRATADA com 
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 
65, inciso II,malínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.2 As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, 
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA: RECURSOS FINANCEIROS 
7.1 As despesas correspondentes à execução de trabalhos constantes deste 
CONTRATO correra por conta da Dotação Orçamentária nº- 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - e correlatas para os exercícios seguintes. 

 
CLÁUSULA OITAVA: CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1  O horário de prestação de serviços é estabelecido pelas partes como sendo 
correspondente a 02 visitas mensais, durante o expediente normal de trabalho da Prefeitura 
Municipal ou pelo telefone, e-mail, acesso remoto, etc. 
8.2 Os serviços referidos no caput da cláusula primeira serão executados junto à 
Secretaria Municipal de Saúde nos dias e horários determinados pela CONTRATANTE, 
dentro do Município. 
8.3 Os equipamentos de informática e material de escritório, serviços de rede formatação 
e outros serviços dessa natureza, se necessários, ficarão por conta do 
CONTRATANTE. 
8.4 Os serviços contratados serão prestados diretamente por profissionais habilitados da 
CONTRATADA. 
8.5 O CONTRATADO se obriga a respeitar a praxe de serviço vigorante na administração 
Pública Municipal de Rio Vermelho, bem como as ordens e determinações do 
CONTRATANTE, ou de preposto, referente ou à sua propriedade e bens. 
8.6 Poderá o CONTRATANTE transferir o local da prestação de serviços pelo 
CONTRATADO para qualquer outra de suas propriedades, ou bens de seu uso, como o 
que se manifesta antecipadamente, o CONTRATADO, de acordo. 
8.7 A transferência de local de trabalho, que estabelecem as partes, não ensejará 
qualquer aumento no valor da prestação de serviços. 
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8.8 Obriga-se o CONTATADO a prestar os serviços com legalidade e dedicação. 
 

CLÁUSULA NONA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
9.1 A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula segunda, 
terceira e quarta do presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do 
responsável pelo serviços prestados e emissão de nota fiscal por parte da 
CONTRATADA e desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em 
lei e neste contrato. 
9.2 A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço presente à CONTRATANTE, de acordo 
com o estipulado neste instrumento. 
9.3 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.4 A CONTRATADA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel 
cumprimento do presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
10.1 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o 
que dispõe ao art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
10.2 A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado deste contrato. 
10.3 O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das 
hipóteses elencadas no § 1º do artigo 57 da Lei Federal de Licitação. 

 
CLÁUSULA ONZE: RESCISÃO 

11.1 O contrato poderá ser rescindido, em qualquer época pelo 
CONTRATANTE, independentemente de notificação ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts, 77, 78 e 79 da lei Federal 
8.666/93. 

11.2 Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e 
assegurado à CONTRATADA, sem que a mesma tenha direito à indenização de qualquer 
espécie, caso cometa o que se segue: 

a) Não cumpra qualquer das obrigações estipuladas em CONTRATO; 
b) Desviar-se das especificações; 

c) Deixar de cumprir ordens do CONTRATANTE, sem justificativa; 
d) Atraso injustificado nos prazos previstos; 
e) Paralisação de serviços sem justa   causa   e   prévia   comunicação   ao 

CONTRATANTE; 
f) Decretação de falência ou instalação de insolvência civil; 

g) For envolvido em escândalo público e notório; 
h) Quebrar o sigilo profissional; 

i) Na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a 
autorize. 
11.3 O CONTRATO poderá ser rescindido ainda, por razões de interesse público de alta 
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relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela autoridade do Sr. 
Prefeito Municipal. 

 

11.4 A rescisão administrativa ou amigável do CONTRATO deverá procedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
11.5 A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo único do art. 59 da lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DOZE: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a 
Administração Pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal n.º 8.666, de 1993, e suas alterações, obedecidos os seguintes critérios: 
12.1.1 Advertência- utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o 
descumprimento da Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras 
obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de 
correção; 

12.1.2  Multa- deverá ser prevista no instrumento convocatório, observados os seguintes 
limites máximos: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
contrato mensal; 
b) 40% (quarenta por  cento)  sobre  o  valor  do  fornecimento,  não  realizado,  no  caso  de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente; 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, na hipótese da DETENTORA 
injustificadamente, desistir da execução da ata ou der causa á sua rescisão, bem como 
nos demais casos de descumprimento deste termo, 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. 
12.1.3 Suspensãotemporária  de  participação  em   licitação   e impedimento de  contratar 
com a Administração, por prazo definido no art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993 e suas 
alterações; 
12.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos  prejuízos  resultantes  e  após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

12.2 As penalidades de advertênciaemulta serão aplicadas de ofício ou por 
provocação, pela autoridade competente expressamente nomeado no instrumento 
convocatório. 
12.3 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 
restritivas de direitos, constantes deste contrato. 
12.4 As sanções previstas neste cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou 
não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
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12.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 
Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 
- Retardarem a execução do pregão; 
- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
- Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

12.6 A empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte não está 
isenta das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 se: 
- Não regularizar a documentação, no prazo de 02(dois) dias úteis. 

 

CLÁUSULA TREZE: CESSÃO 
13.1 A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir o presente CONTRATO. 

 
CLAÚSULA QUATORZE: DO COMPROMISSO 
14.1 A CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do 
edital  do pregão presencial nº XXX/20XX, passando este a fazer parte integrante deste 
contrato. 

 
CLAÚSULA QUINZE: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
15.1 Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal 
10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como 
pelo Decreto Municipal nº N°004/2007 e Pregão Presencial nº - 054/2022. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS: FORO 
16.1 - É eleito o foro da Comarca de Rio Vermelho- MG para dirimir as dúvidas ou 
pendências oriundas do presente CONTRATO, com expressa renúncia a qualquer outro, 
ainda que privilegiado. 

 
E, por estarem assim justos e acordados, assina o presente contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma devidamente testemunhados. 

 
Rio Vermelho, XX de XXXX de 20XX. 

 
 

CONTRATANTE 
CPF nº 

 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1 CPF   
 

2 _______________________________CPF _  
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ANEXO VI DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho 

A/C Pregoeiro  

Referência: Pregão Presencial Nº. 054/2022 

Prezada Senhora, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste 
ato representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, 
cargo ocupado na empresa, RG), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Nº. 054/2022 
objetivando o Registro de preços para registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços funerários, a fim de atender as famílias que se 
encontram em situação vulnerabilidade social deste município, vem perante Vossa Senhoria 
DECLARAR que cumpre plenamente os requisitos de habilitação  conforme disposto no inciso VII 
do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.  

 

Atenciosamente.  

 

 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO VII– DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 (Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho-MG 

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial Nº. 054/2022 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 
representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado 
na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Nº. 054/2022 e no inciso V do art. 27 
da Lei 8.666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva) 

Atenciosamente, 

 

NOME 

Representante legal da empresa
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