PREFEITURA DE TAIOBEIRAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E MATERIAIS

Setor de Compras

ATENÇÃO
Os documentos de habilitação deverão ser inseridos, exclusivamente através do
sistema, no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, juntamente no ato
de inserção da proposta.
1. Pessoa Jurídica:
1.1. Documentos pessoais dos sócios da empresa (RG e CPF)
1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (última alteração
contratual)
1.3. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
1.4. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Estado ou do
Município
1.5. Alvará de funcionamento
1.6. Prova de Regularidade fiscal para 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.
1.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
1.8. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal do Domicilio ou sede do
Licitante
1.9. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS)
1.10.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT
1.11.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social.
1.12. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica
1.13. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social Serão aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis da empresa Licitante, assim apresentados:
publicados no Diário Oficial, ou, publicados em jornal de grande
circulação, ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
Licitante, ou, por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial
da sede ou domicílio da Licitante, na forma da Legislação em vigor,
acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Fechamento
1.14. Registro do TESTE RAPIDO COVID-19 AG na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA
1.15. A comprovação da boa situação financeira da empresa será de forma
objetiva, através do cálculo de índices contábeis, devendo apresentar os
seguintes índices:
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a) O índice de Liquidez Geral não poderá ser inferior a 1,00
b) O índice de Liquidez Corrente não poderá ser inferior a 1,20;
c) O Grau de Solvência Geral não poderá ser inferior a 0,60.

Qualquer dúvida entre em contato pelo telefone (38) 3845-3304, de segunda a
sexta feira, de 07:00h às 13:00h.

Setor de Compras Licitação e Contratos
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PROCESSO Nº. 001/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º 001/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 - PREÂMBULO:
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS - ESTADO DE MINAS GERAIS, sito na
Praça da Matriz, nº 145, centro, através do Prefeito Municipal, torna público a
abertura do PROCESSO LICITATÓRIO 001/2021, na modalidade PREGÃO
ELETRONICO 001/2020, onde o seu/sua Pregoeiro (a) oficial, instituída pela Portaria
Gab. nº. 003/2021 de 04 de janeiro de 2021, estará reunida com sua equipe de
apoio, para receber as documentações e proposta para licitação, do tipo
“Menor Valor por item”, que será regido pelo decreto 10.024 de 20 de setembro
de 2019, decreto municipal 2.254 de 20 de fevereiro de 2020, Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal nº 1615 de 28
de setembro de 2005 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
1.2. O pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, em todas as
suas fases
1.3 Os trabalhos serão conduzidos pelo (a) pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio,
designados através da portaria Gab. nº. 003/2021 de 04 de janeiro de 2021.
1.4 A apresentação das propostas e documentos de habilitação, será até as
08h00min, do dia 25/01/2021.
1.5 O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura
Municipal de Taiobeiras www.taiobeiras.mg.gov.br. Outras informações poderão
ser obtidas pelo telefone (38) 3845-3304 ou no Setor de Compras, Licitações e
Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das
07h00min às 13h00min. O Setor de Compras, Licitações e ContratoS não se
responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles
interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE TESTE RAPIDO COVID-19 AG DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.2 As especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I –
Planilha/Especificações –, a qual faz parte integrante deste Edital, as quais não
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poderão ser alteradas, constando orientações e dados objetivos para os licitantes
elaborarem suas propostas;
2.3 As especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser
alteradas, podendo o licitante oferecer esclarecimento à Comissão Permanente
de Licitação por meio de carta que anexará à proposta;
2.4 Nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou
que venham a incidir sobre o serviço, inclusive o frete, carga e descarga no local
que o Município de Taiobeiras e outros.
3 - DA ABERTURA:
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo(a)
Pregoeiro(a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a
legislação mencionada no preâmbulo deste edital.
DATA DA ABERTURA: 25/01/2021
HORA: 08h00min
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que
atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentação.
4.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Taiobeiras-MG;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
c) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em
consórcio.
e) Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal
de Taiobeiras-MG.
f) A participação do pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha
privada do licitante junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br
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5 - DO CREDENCIAMENTO:
5.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET
mediante condições de segurança criptografia e autenticação em todas as suas
fases, com apoio técnico e operacional do Pregoeiro e Equipe de Apoio
estabelecida pelo Decreto nº Gab. nº. 003/2021 de 04 de janeiro de 2021.
5.2 O certame será realizado através da utilização da plataforma de licitações
Portal
de
Compras
Públicas.
Endereço
do
Sistema
Eletrônico:
www.portaldecompraspublicas.com.br
6. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO
6.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis),
obtidas junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br.
6.2 – Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos
os demais atos e operações no sistema.
6.3 – Em sendo sócio, proprietário ou dirigente (ou assemelhado) da empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.
6.4 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa justificada do Portal de Compras Públicas.
6.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu
uso, em quaisquer transações efetuadas diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao Portal de Compras Públicas, ao provedor do sistema ou ao
órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.6 – O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção
de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão
Eletrônico.
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6.7 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observando data, horário e limites estabelecidos.
6.8 – O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências previstas no Edital. O licitante será responsável por
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.4.9–Caberá ao
licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, bem como as mensagens disponibilizadas através do site,
desde a data da publicação do Edital até a sua homologação, ficando a
Administração isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservância
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão deste.

7. DA IMPUGNAÇÃO, ESCLARECIMENTOS AO EDITAL E DOS RECURSOS
7.1 –Impugnações e esclarecimentos ao ato convocatório do pregão serão
recebidas até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação.
7.1.1 – As impugnações e os esclarecimentos deverão ser enviados através de
campo próprio do sistema no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
7.1.2 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois)
dias úteis a partir da apresentação do pedido;
7.1.3 – Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data
para realização do certame.
7.2–Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar a intenção de recorrer.
7.2.1 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
pregoeiro ao vencedor do certame.
7.3 – Será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
7.3.1 – As razões e contrarrazões deverão ser enviadas em campo próprio do
sistema.
7.4 – Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo.
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7.5 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
7.6 – Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente.
7.7 – Havendo recurso, o Pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere
sua posição, caberá à autoridade competente a decisão em grau final.
7.8 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no Sistema Eletrônico de Informações do Município - SEI. Os pedidos
de vistas ao processo deverão ser encaminhados ao e-mail

8 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA
FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
8.1.1 – Após, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a análise das
propostas será feita a divulgação da proposta de preço melhor classificada.
8.2 – Aberta a etapa competitiva, conforme determinação no preâmbulo deste
Edital para “início da sessão de disputa de preços”, os representantes dos
licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão. A cada
lance ofertado o participante será imediatamente informado, pelo sistema, do
recebimento e respectivo horário de registro e valor do lance.
8.3 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à
proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser fixado pelo pregoeiro.
8.4 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com prorrogações.
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8.5 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
8.6 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
8.7 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
8.8 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.9 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o
autor dos lances aos demais participantes.
8.10 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível,
sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
8.10.1 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será
suspensa e reiniciada somente após 24 horas da comunicação aos participantes,
no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
8.11 – Não havendo novos lances, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente, a partir do registro no sistema do último lance que ensejou
prorrogação automática ou após 15 (quinze) minutos da etapa de lances, sem
novos lances ofertados.
8.12 – Encerrada a fase de recebimento de lances o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço
melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
8.13 – O Sistema anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor
valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
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pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro
acerca da aceitação do lance de menor valor.
8.14 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade
entre a proposta de menor preço e o valor fixado para a contratação.
8.15 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.16 – Em sendo Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ao efetivar o
cadastramento ou, já sendo cadastrado ao acessar o sistema, deverá informar
em campo próprio do sistema que a mesma se enquadra na respectiva
categoria.
8.16.1– A não informação, implicará na desistência da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte de utilizar-se da prerrogativa concedida pela Lei
Complementar Federal nº 123/06. 6.16.2 – Será assegurada como critério de
desempate, preferência de contratação para as Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, conforme a Lei Complementar Federal nº 123/06.6.16.3 –Entendese por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada
8.16.4 – Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de
microempresa e empresa de pequeno porte.
8.16.5 – A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada arrematante
do certame, este desempate será gerenciado pelo sistema, através do Chat de
mensagens, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, contados a partir do
chamamento que será feito pelo site Portal de Compras Públicas.
8.16.6 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte que se encontre no intervalo de 5% (cinco por
cento) superior à proposta mais bem classificada, o sistema fará a identificação e
aplicará o critério da Lei Complementar nº 123/06.6.16.7– Na hipótese da nãocontratação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente arrematante do certame.
8.17 – As Licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e às demais pessoas jurídicas a
elas legalmente equiparadas deverão declarar, em campo próprio do sistema,
sob as penas da Lei, que cumprem com os requisitos legais, estando aptas a
usufruir o tratamento diferenciado estabelecido, nos termos dos artigos 43 a 49,
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da Lei Complementar Federal nº 123/06 e Lei Complementar Federal nº 147/14 ou
da Lei Federal nº 11.488/07.
8.17.1 – As licitantes que se declararem beneficiárias das Lei Complementar
Federal nº 123/06, Lei Complementar Federal nº 147/14 e Lei Federal nº 11.488/07
e NÃO COMPROVAREM OS REQUISITOS LEGAIS PARA TAL ENQUADRAMENTO serão
inabilitadas, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital e
legislação pertinente.
8.17.2 – Os licitantes que se declararem enquadradas e NÃO estiverem
enquadrados, poderão estar sujeitas às sanções previstas no Edital e legislação
pertinente.

9 -DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo máximo de 3(três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:
9.1.1 – Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo proponente;
9.1.2 – Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;
9.1.3 -A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for ocaso
9.1.4 -Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca
(quando o caso), modelo (quando o caso), tipo, fabricante e procedência
(quando o caso);
9.1.5 – O preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº8.666/93);
9.1.6 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos;
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9.1.7 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação;
97.1.8 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante;
9.1.9 – As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

10. DA COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
10.1 – Os licitantes deverão apresentar proposta de MENOR PREÇO, utilizando 2
(duas) casas depois da virgula.
10.2 – No momento de efetuar o cadastro da proposta de preços no sistema, o
licitante deverá informar o valor GLOBAL dos produtos.
10.3 – O licitante arrematante deverá apresentar proposta de MENOR PREÇO,
conforme modelo, ANEXO II - integrantes do presente Edital, discriminando dentro
do preço proposto os valores referentes à prestação dos serviços.
10.4 – O preço proposto deverá ser completo abrangendo todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), leis sociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de
pessoal, translado, seguro do pessoal utilizado nos serviços contra riscos de
acidente de trabalho, cumprimento de todas as obrigações que a legislação
trabalhista e previdenciária imposta ao empregador e qualquer despesa
acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.
10.5 – Deverá constar o prazo de validade nas propostas de 60 dias, podendo o
licitante oferecer prazo superior.
10.6 – O MUNICÍPIO é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá
obedecer ao fixado no art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11.1 – No julgamento das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO.
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11.2 – O Sistema anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor
valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro
acerca da aceitação do lance de menor valor.
11.3 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for
necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.3.1 – Na situação prevista no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente, verificando a aceitabilidade entre a proposta ou
lance de menor preço e o valor fixado para a contratação do serviço para que
seja obtido preço melhor.
11.4 – Os licitantes serão registrados na ordem de sua classificação, ordenada e
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
11.5 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
11.6 – Serão inabilitadas as licitantes que não atenderam as exigências para
habilitação contidas deste edital
12. – DA HABILITAÇÃO
12.4 – A documentação relativa à habilitação fiscal e contábil, conforme a
constituição, consistirá em:
12.4.1 – Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da
mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado.
12.4.2 – Prova de Regularidade fiscal para 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;
12.4.3 – Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual,
da unidade de federação da sede da licitante;
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12.4.4 – Certidão negativa de tributos municipal, emitida pela Prefeitura da sede
do licitante;
12.4.5 – Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de
Serviço) demonstrando situação regular;
12.4.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei
Federal nº12.440 de 07/07/2011;
12.4.7 – Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório
distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 60 (trinta) dias da
realização da licitação;
12.4.8 – Registro do TESTE RAPIDO COVID-19 AG na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA
12.4.9 - Declaração de pleno atendimento conforme anexo IV.
12.4.10 - Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte –
EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida
pela Junta Comercial. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do
corrente ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso
12.4.11 - Os documentos descritos acima NÃO serão substituídos pelo Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, uma vez que, este Município
de Taiobeiras não aderiu ao SICAF e não integra ao Sistema de Serviços Gerais SISG, conforme disposto no art. 43 do Decreto nº 10.024/2019.

13 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR E PROPOSTA
REALINHADA:
13.1 – O Licitante arrematante, após a disputa de lances, deverá apresentar a
proposta realinhada em até 03 (três) horas, conforme § 2º, Art. 38, decreto
10.024/19, bem como, TODA a documentação complementar listada abaixo:
13.2 – Declaração de Dados Cadastrais, conforme modelo do Anexo VI, no qual
o licitante compromete-se a manter atualizado seus dados cadastrais,
autorizando o município de Taiobeiras a intimá-lo através de correspondência
eletrônica caso seja informado o endereço de e-mail.
13.3 - Modelo de declaração de condição de microempresa – ME, empresa de
pequeno porte– EPP ou microempreendedor individual - MEI, conforme modelo

Praça da Matriz, 145, centro - CEP 39550-000 - Taiobeiras (MG)
Fone (38) 3845-3304 – e-mail: licitacao@taiobeiras.mg.gov.br

PREFEITURA DE TAIOBEIRAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E MATERIAIS

Setor de Compras

do Anexo III do Edital, observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado
no modelo deverá constar na Declaração a ser entregue no certame.
13.4 – Após a verificação da documentação, o licitante vencedor terá prazo de 2
(dois)dias úteis para apresentação de toda a documentação, impressa e
assinada ou postada via Correios ou outro meio que melhor lhe convir, caso o
licitante assim preferir, sendo que neste último caso o licitante deverá enviar
através de e-mail o comprovante da postagem ou código de rastreamento, sob
pena de inabilitação.
13.5 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será
devolvido, salvo o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
14.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, o Pregoeiro fixará o prazo para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, exclusivamente em
campo próprio do sistema.
14.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
14.3 – Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade dorecurso.
14.4 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
14.5 – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.6 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.7 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante.
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15 –DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
15.1 –A sessão pública poderá ser reaberta:
15.2 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.
15.3 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
15.4 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
15.5 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório

16. DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
16.1. – Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante
será declarado vencedor, sendo adjudicado o objeto ao vencedor da licitação
pelo Pregoeiro e homologado o procedimento licitatório pela autoridade
competente
16.2. – Havendo recurso, o Pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não
reconsidere sua posição, caberá à autoridade competente a decisão em grau
final.
16.3. – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao vencedor e
homologará a licitação, podendo revogá-la nos termos do art. 49 da Lei Federal
nº 8.666/93.
16.4 – Quando o proponente vencedor convocado dentro do prazo de validade
da sua proposta não celebrar o contrato ou não apresentar situação regular, no
ato da assinatura deste, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis
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17 – DA CONTRATAÇÃO
17.1 – Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o
contrato ou a ata de registro de preços no prazo definido no edital.
17.2 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de
registro de preços.
17.3 – Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida na
cláusula 17.2, ou quando se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios, analisados os
eventuais anexos da proposta e feito a negociação, assinar o contrato ou a ata
de registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais.
17.4 – O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, podendo-se
estabelecer outro prazo, desde que fixado em edital.

18. DA FISCALIZAÇÃO
18.1 – A fiscalização do Contrato será exercida através de responsável técnico
designado pelo órgão demandante dos serviços.
18.2 – A fiscalização de que trata o item anterior não isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Contrato.
18.3 – O fiscalizador deverá observar e fazer cumprir as legislações pertinentes e
relativas à matéria.
18 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
19.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação,
correrão por conta das seguintes dotações:
02015106.1012202572.155.33903000 – Ficha 134 – Fonte 154 e demais dotações
orçamentarias disponíveis.

20. DO PAGAMENTO
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20.1 – O pagamento será efetuado após a emissão da nota fiscal no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1 – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.
21.2 – As sanções descritas no item 20.1também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrar em injustificadamente ou com justificativa não aceita pela administração,
o compromisso assumido.
21.3 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e
autárquicado Município de Taiobeiras pelo prazo de até cinco anos, ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica,
que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002.
21.4 – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra;
21.5 – Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao
inadimplemento de obrigações contratuais serão conduzidos no âmbito do
Órgão Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade
competente do mesmo órgão.

22. DA RESCISÃO
22.1 – Constitui motivo para rescisão deste CONTRATO os casos de ocorrências das
hipóteses previstas nos arts 77 e 78 e na forma dos arts 79 e 80 da Lei Federal 8.666/93.
22.2 – A decretação de falência, o pedido de concordata, a liquidação ou dissolução
da empresa CONTRATADA.
22.3 – A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE.
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22.4 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do CONTRATO.

22.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).
22.11 Fazem partes integrantes deste edital:

Anexo I – TERMO DE REFERENCIA;
Anexo II - MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL;
Anexo III – MODELO CONDIÇÃO DE ME, EPP OU MEI;
Anexo IV - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO;
Anexo V – MINUTA DA ATA.
Anexo VI - DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1–As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
23.2–É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, conforme previsto nos termos do artigo 43, § 3º, da Lei
Federal nº 8.666/93.
23.3–Consultas e demais informações relativas ao presente Pregão, serão
recebidas em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas
e
deverão
encaminhadas
através
do
site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
23.3.1–Não serão fornecidas respostas/informações verbalmente, devendo o
interessado manifestar-se no próprio site www.portaldecompraspublicas.com.br
23.4–A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento
e abertura das propostas, descabendo direito à indenização pelos licitantes.
23.5–A participação nesta licitação implica em concordância tácita, por parte
do licitante, com todos os termos e condições deste edital e das cláusulas
contratuais já estabelecidas, bem como o pleno conhecimento do site
www.portaldecompraspublicas.com.br
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23.6–Os julgamentos serão publicados no Diário Oficial do Município de
Taiobeiras,
online,
podendo
ser
consultados
no
endereço
www.taiobeiras.mg.gov.br
23.7–O licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta
licitação.
23.8–A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento
não constituirá causa de desclassificação.
23.9–A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser
suprida pelo Pregoeiro, se os dados existirem em outro documento.
22.10–A Administração reserva-se o direito de revogar a presente licitação por
razões de interesse público, ou anulá-la, no todo ou em parte, por ilegalidade, de
ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para o
recebimento e abertura das propostas, descabendo, em tais casos, qualquer
reclamação ou direito à indenização pelos licitantes.
23.10.1–A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
23.10.2–Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boafé de ser ressarcido pelos encargos que tiver, comprovadamente, suportado no
cumprimento do contrato.
23.11–É de responsabilidade da empresa interessada a consulta ao Diário Oficial
de Taiobeiras, através do site www.taiobeiras.mg.gov.br para a verificação da
publicação de eventuais alterações feitas no edital até a data da abertura da
licitação.
22.12–Fica eleito o foro da cidade de Taiobeiras, Minas Gerais, para dirimir litígios
deste instrumento convocatório
Taiobeiras-MG, 11/01/2021.
ALLISON AILTON DE SOUZA REIS
Pregoeiro(a) oficial
ANEXO I
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TERMO DE REFERENCIA
Processo Licitatório: 001/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 001/2021
A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório 158/2020, referente a:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 AG DEMANDA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, é a seguinte:

Item

00001

Quant.

2.640

Unid.

UN

Descrição

TESTE RÁPIDO COVID-19 AG
TESTE REALIZADO POR AMOSTRA SWAB NASOFARINGE; RESULTADO DE 15 A
20 MINUTOS: DEVERÁ POSSUIR REGISTRO DA ANVISA; DEVERÁ TER VALIDADE
SUPERIOR A 12 MESES.

Taiobeiras, 11/01/2021

ALLISON AILTON DE SOUZA REIS
Pregoeiro(a) oficial
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
Setor de Compras e Licitação
Prefeitura Municipal de Taiobeiras
TAIOBEIRAS - MG
Prezados Senhores:
Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado por essa
Prefeitura, vimos perante o Srta. Pregoeira, tempestivamente, apresentar a nossa
proposta como participante do Pregão Eletrônico
n°. 001/2021, Processo
Licitatório: 001/2021.
Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos
que conhecemos os termos do Edital, bem assim o contido nas Leis Federais nº.
8.666/93, 10.520/02 e LC 123/06:

RAZÃO SOCIAL:

NÚMERO
FOLHA
001/2020
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO:

FONE-FAX

PROPROPOSTA DE PREÇO

Item

Qtd.

Und.

TIPO DE LICITAÇÃO
Pregão eletrônico

Especificação

e-mail

Valor unitário
R$

00001

2.640

UN

Valor total
R$

TESTE RÁPIDO COVID-19 AG
TESTE REALIZADO POR AMOSTRA SWAB
NASOFARINGE; RESULTADO DE 15 A 20
MINUTOS: DEVERÁ POSSUIR REGISTRO
DA ANVISA; DEVERÁ TER VALIDADE
SUPERIOR A 12 MESES.

R$
TOTAL GERAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS (A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DO
PREGÃO)
DATA/LOCAL: ________________________________
CARIMBO DO CNPJ/MF: ______________________
ASSINATURA: _________________________________

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO
Papel timbrado ou carimbo da empresa
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU MEI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
A sociedade empresária _____________________________________________, 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.
__________________ DECLA-RA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais
para qualificação como________________________________ (incluir a condição da
empresa: Microempresa(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou
Microempreendedor Individual (MEI)), artigo3º 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 artigos 42 a 49 da
citada lei._________________________,
_____ de __________ de 2021.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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Anexo IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Processo
Licitatório nº. 001/2021, do Pregão Eletrônico n.º 001/2021 promovido pela
Prefeitura de Taiobeiras-MG, a empresa ........................................................, inscrita
no CNPJ/MF sob n.º .................................., com sede à ......................................, no
município de .............................., pelo seu representante legal, infra identificado,
DECLARA:
1. Que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital do Pregão supra
identificado, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento
integral das obrigações desta licitação;
2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública;
3. Que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos;
4. E que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei
nº. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, se encontra perfeitamente apta
para participar do Processo Licitatório supra identificado, estando em
situação regular com suas obrigações perante o INSS, FGTS e com as
Fazendas Nacional, Estadual e Municipal.
5. Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
(Local e data) __________________, ____ de _____________________ de _________
________________________________________________________
Assinatura (com firma reconhecida em cartório) e carimbo do CNPJ

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), após a abertura
da sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e
documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO V
MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /2021
Aos ___ dias do mês de __________ de 2021, autorizado pelos autos do Processo
Licitatório nº 001/2021, Pregão Eletrônico nº 001/2020, foi expedida a presente Ata
de Registro de Preços, nº___/2020, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei
Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002 que,
conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento
obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora:

1 - DO OBJETO.
1.1 - Registro de preços para fornecimento de combustível para atender as
demandas da frota (prefeitura e fundo municipal de saúde) de veículos,
máquinas, motores estacionários e convênios (se for o caso), praça Taiobeiras,
atendimento 24 horas.
2 - DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1 - Os preços das empresas classificadas encontram-se indicados no quadro
abaixo, de acordo com a ordem de classificação obtida no certame licitatório e
regras contidas no instrumento convocatório:
2.2 consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata:
______________________________, CNPJ nº ______________________, representado
pelo Sr. ___________________________________________, à saber:
2.3
Item

Qtd.

Und.

Especificação

Valor
unitário
R$

TOTAL GERAL

Valor total
R$
R$

VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R$ _____________ (___________________________________ ).
2.4 A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de
uma via da ordem de fornecimento por onde correrá a despesa.
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3 Prazo de entrega do(s) objeto(s) desta licitação SERÁ IMEDIATO. Os produtos
deverão ser entregues no Posto de Abastecimento da detentora desta ata
localizado à ....................................
3.1 O prazo de validade da presente Ata será de 12 (DOZE) meses, contados a
partir da data de publicação da mesma.
4 O fornecedor fica obrigado a emitir, logo após cada abastecimento, Cupons
Fiscais com as informações quanto aos números da placa e do hodômetro do
veículo e identidade do motorista (art. 12, § 3º, do Anexo V do RICMS – Decreto
43.080/02).
5 Os valores devidos pelo Município de Taiobeiras serão pagos, em até 15 (quinze)
dias a cada parcela entregue, a partir da apresentação da nota fiscal ao
Departamento Municipal de Viação e Transportes, responsável pelo Controle de
Frota.
6 Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos
trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela
Administração.
7 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da
Unidade Orçamentária:
02015106.1012202572.155.33903000 – Ficha 134 – Fonte 154 e demais dotações
orçamentarias disponíveis.
8 Este registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações
com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº
8666/93 e suas alterações.
9 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes
sanções:
a) O não cumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicação das
seguintes penalidades:
b) advertência por escrito;
c) multa
d) suspensão temporária de até 05 (cinco) anos em participar de licitações e
impedimento de contratar com a Administração
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública
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f) O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente
a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de
Registro de Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do respectivo valor total.
g) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias
caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções
previstas neste subitem, como também a inexecução total do contrato.
h) O descumprimento do prazo para a retirada da Ata de Registro de Preços ou a
recusa em aceitá-la implicará na cobrança de multa equivalente a 20% (vinte
por cento) do valor da Ata de Registro de Preços e no impedimento de contratar
com o Município de Taiobeiras pelo período de até 05 (cinco) anos, a critério da
Administração do Município de Taiobeiras.
10 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da
Administração e nas hipóteses do artigo 78 da Lei Federal nº.8.666/93, ou a
pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da
Imprevisão.
11 O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº 001/2021,.
12 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão
Eletrônico nº 001/2021, a Nota de Empenho com os termos aditados e a proposta
da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
13 O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr
...................................., representante do Departamento Municipal de Viação e
Transportes.
14 As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas
no Foro da Comarca de Taiobeiras - MG, esgotadas as vias administrativas.
15 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai
assinada pelo Sr. .........................................., qualificados preambularmente,
representando a detentora.
Taiobeiras, ____ de ______________ de 2021.
_______________________________
Detentor(a) da Ata
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021
Sociedade Empresária:
CNPJ/MF:
Responsável Legal
CPF: E-mail:
Telefone de Contato:
Dados bancários:
Os dados cadastrais deverão ser mantidos atualizados junto a Diretoria de
Licitações._____________________, ___ de ______________ de 2020.

________________________________________
(Assinatura do Representante Legal)
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