
 

 

        
         PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021 
 

 
REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT O DE PNEUS 
DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO CISAMESP. 

 

                                                                 RECIBO 
 

 
A Empresa __________________________________________________________________,  
 
Telefone: ______________________, retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada 
 
de  qualquer  alteração  pelo  e-mail:______________________________________________ 
 
ou pelo fax:__________________________________________________________________ 
 
 
Local e Data __________________________________________,_____/_____/__________. 
 
 
 

________________________________________________________ 
(nome) 

 
__________________________________________________________ 

(assinatura) 

 
 

OBSERVAÇÃO : Este recibo deverá ser remetido ao Setor de Licitação do CISAMESP, pelo e-mail: 
licitacaocisamesp@gmail.com , para eventuais comunicações aos interessados como retificações, 
mudança de horário, dia e outros, quando necessário. 

 
O CISAMESP não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou 
prestar informações incorretas no mesmo. 
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                                                 EDITAL 
 

                             PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2021 
 
      PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2 021 
 
 

 
OBJETO : Registro de preços referente à contratação de empresa para 
prestação de serviços de alinhamento e balanceamento de pneus, destinados 
aos veículos pertencentes à frota do CISAMESP.  
 

• APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: dia 
02/06/2021 até as 08h30min (oito horas e trinta minutos). 

 
• ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL:  dia                   

02/06/2021 às 08h31min (oito horas e trinta e um minutos). 
 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para 
recebimento das propostas comerciais e a abertura da sessão estarão 
prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário. 
 

• LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sede do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio  
Sapucaí – CISAMESP, localizada na Avenida Major Armando Rubens 
Storino,  nº. 2.200, Jardim Canadá, Pouso Alegre/MG. 

 
• CONSULTAS AO EDITAL: na recepção do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí – CISAMESP, 
localizado na Avenida Major Armando Rubens Storino, nº 2.200, Jardim 
Canadá, Pouso Alegre/MG. 

 
• ESCLARECIMENTOS: através do e-mail: licitacaocisamesp@gmail.com  

ou pelo telefone: (35) 3423-3353.   
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                                                       PREÂMBULO  

 
O CISAMESP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MU NICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ , inscrito no CNPJ sob o n.º 
01.080.759/0001-94, isento de inscrição estadual, com sede na Avenida Major 
Armando Rubens Storino, nº 2.200, Jardim Canadá, Pouso Alegre/MG, CEP: 
37.558-750, torna pública a abertura do Processo Licitatório n o 012/2021, na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2021, do tipo                      
“MENOR  PREÇO POR ITEM” , regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21/6/93, LC 123 de 14/12/2006 e alterações posteriores, e 
demais condições fixadas neste instrumento convocatório. 
 

I - OBJETO 

 
1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE 
PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO 
CISAMESP, conforme especificado neste Edital e seus Anexos. 
 
 

II – ÁREA SOLICITANTE 

 
1. Gerência de Transportes do CISAMESP. 
 

III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
1. Poderão participar desta licitação empresas do ramo  pertinente ao objeto 
licitado, e que atendam às condições de habilitação  estabelecidas neste 
instrumento convocatório.  
 
1.1. Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes 
efetivamente credenciados. 
 
2.  Não poderá participar da presente licitação empresas: 
 
a) suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração, ou 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração; 
 
b) em consórcio; 
 
c) com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 
 
d) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação. 
 
3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 
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IV - CREDENCIAMENTO 

 
1. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento 
junto à Pregoeira, no horário estipulado às fls. 02 deste edital, devidamente munidos 
de: carteira de identidade ou documento legal equivalente, documento que o 
credencie a participar deste certame - procuração por instrumento público ou 
particular com firma reconhecida em cartório , através da qual lhe seja atribuído 
poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em 
direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante, e, o Contrato Social 
da empresa. 
 
2. A procuração (credenciamento) poderá obedecer ao modelo do Anexo II  deste 
Edital e, se não o fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao 
credenciamento. 
 
3. Quando a empresa licitante se fizer representada por sócio, proprietário ou 
dirigente, deverá apresentar carteira de identidade ou documento legal equivalente 
desse representante, e o respectivo estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura. 
 
4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Pregoeira 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua 
capacidade legal, para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
 
5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
6. A não demonstração de regular credenciamento compreenderá impedimento na 
participação dos atos do pregão, bem como da oferta de eventuais lances e 
apresentação de recurso. 
 
7. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por 
qualquer processo de cópia e serão retidos para oportuna juntada no processo 
administrativo. 
 
8. A Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo 
referencial do Anexo III  deste edital, e a Declaração de Enquadramento como 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, modelo referencial do 
Anexo V , também consiste em documentos para credenciamento, e deverão ser 
apresentadas juntamente com os documentos para CREDENCIAMENTO, e 
entregues à Pregoeira. 
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V - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇ ÃO DE 
HABILITAÇÃO  

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

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISAMESP 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 
 
ENVELOPE Nº01 “PROPOSTA COMERCIAL” 
 
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, TELEFONE E ENDEREÇO 

 
AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISAMESP 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 
 
ENVELOPE Nº02 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
 
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, TELEFONE E ENDEREÇO  
 
2. A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituíra motivo para 
desclassificação do licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega. 
 

VI - PROPOSTA COMERCIAL 

 
1. A proposta comercial poderá ser apresentada conforme Modelo de Proposta 
Comercial  - Anexo I, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações ali previstas, em uma via, digitada ou datilografada, sem emendas, 
rasuras ou borrões, com identificação da empresa proponente, n.ºdo CNPJ, 
endereço e assinada pelo seu representante legal ou credenciado, devidamente 
identificado e qualificado, dela constando ainda: 
 
a) O valor unitário e total dos itens, que deverá compreender os valores com mão-
de-obra e eventuais materiais que forem necessários; 
 
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da realização do pregão;  
 
c) Número da conta corrente, nome do banco e número da Agência da licitante. 
 
2. Será desclassificada a proposta que: 
 
2.1. Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim 
considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 44 e incisos I e II do art. 48 da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
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2.2.Não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências; 
 
2.3.Não atenda às especificações do objeto desta licitação. 
 
3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 
 
4. Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira e Equipe de Apoio quaisquer 
erros matemáticos e/ou de digitação, quando tais erros se referirem exclusivamente 
a questões formais. 
 
5. O preço deverá ser cotado considerando os valores de quaisquer gastos ou 
despesas com tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros 
encargos ou acessórios, não podendo a licitante pleitear acréscimos posteriores à 
abertura das propostas. 
 
6. Os preços devem ser expressos em moeda corrente do país, em numeral com 2 
(duas) casas decimais. 
 
7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma cotação para os itens do objeto desta 
licitação. 
 
8. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 
licitante, no ato da entrega de sua Proposta. 
 
9. O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento das exigências de habilitação previstas neste Edital. 
 
10. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e 
lances. 
 
11. A Pregoeira poderá efetuar diligências durante a sessão, para verificar a 
veracidade dos dados apresentados, podendo desconsiderar formalidades que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
 

VII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
1. O licitante que ofertar o menor preço deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
1.1. Habilitação Jurídica 
 
1.1.1. Certificado de Condição de ME ou EPP (quando for o caso);  
 
1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 



 

7 

1.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a última alteração contratual, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária e sociedade 
simples e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores (a comprovação do registro poderá ser feita 
mediante certidão, carimbo ou chancela da respectiva Junta Comercial, aposta no 
documento); 
 
1.1.4. 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, devendo todos 
os documentos estar traduzidos para o vernáculo por tradutor oficial; 
 
1.1.5. Em qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato 
constitutivo da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado. 
 
1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
1.2.1. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei; 
 
1.2.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 
mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
 
1.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Estado; 
 
1.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Município; 
 
1.2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda, atualizada; 
 
1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT); 
 
1.2.7. Declaração expressa de que a empresa não emprega trabalhador nas 
situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo 
representante legal do licitante (modelo Anexo IV); 
 
1.3. Documentação relativa à qualificação econômica  – financeira : 
 
1.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não 
anterior a sessenta dias da abertura da sessão publica deste PREGÃO, se outro 
prazo não constar do documento. 
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1.4. Outros documentos : 
 
1.4.1. Alvará de localização e funcionamento. 
 
2. Para fins de habilitação a Pregoeira e a Equipe de Apoio efetuarão consulta junto 
aos sítios dos órgãos emissores dos documentos extraídos pela Internet, para 
confirmação da autenticidade dos documentos. 
 
3.Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por cópias não 
autenticadas, desde que acompanhadas dos originais para conferência e 
autenticação pela Pregoeira. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam 
condições de leitura das informações nelas contidas. 
 
4. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto neste Título inabilitará o licitante. 
 
5. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 
se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
 
6. Não será permitida a participação de empresas em consórcio, qualquer que seja a 
forma de sua constituição. 
 
7. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da 
Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, 
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
7.1. A não regularização da documentação fiscal da MPE ou EPP no prazo previsto 
neste item, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 
 
8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação 
deverão estar: 
 
8.1. Em nome da licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando 
que: 
 
• Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; ou 
• Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
• Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser 
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial; 
• Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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VIII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO  

 
1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas licitantes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade 
em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, 
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados ou que tenham enviado 
sua proposta e documentação, em conformidade com as normas deste edital. 
 
2. Classificação das Propostas Comerciais 
 
2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 
verificando-se o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas 
neste Edital e em seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 
estiverem em desacordo. 
 
2.2. Para a classificação das propostas, a Pregoeira levará em conta o critério do       
“Menor Preço por Item”.   
 
2.3. A Pregoeira classificará para a próxima etapa, a proposta de menor preço por 
item e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento) à proposta de menor preço, para que seus autores possam ofertar lances 
verbais. 
 
2.4. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições 
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
apresentadas. 
 
2.5. No caso de empate, onde duas ou mais licitantes tenham obtido pontuações 
iguais, a vencedora será conhecida através de sorteio a ser procedido em ato 
público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
3. Lances Verbais 
 
3.1. Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a 
oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço aos demais e em 
ordem decrescente de valor. 
 
3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
3.3. Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance 
registrado pela Pregoeira. 
 
3.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
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último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 
 
4. Julgamento  
 
4.1. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de 
MENOR PREÇO POR ITEM, observadas, ainda, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital. 
 
4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de 
acordo com os critérios estabelecidos neste edital. 
 
4.3. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
 
4.4. Se houver apenas uma oferta, desde que esta atenda a todos os termos do 
edital e, que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta 
poderá ser aceita. 
 
4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à verificação das condições de habilitação do licitante, 
e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado 
proposta. 
 
4.6. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação 
das suas condições habilitatórias. 
 
4.7. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira poderá negociar 
com o proponente, para que seja obtido melhor preço. 
 
4.8. Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE ou EPP, a Pregoeira abrirá a 
etapa de negociação. 
 
4.9. Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma MPE ou 
EPP e, se houver proposta apresentada por MPE ou EPP igual ou até 5% superior à 
melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma: 
 
4.10. Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE ou EPP, que 
consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa 
melhor classificada que não se enquadra como MPE ou EPP. 
 
4.11. O novo valor proposto pela MPE ou EPP deve ser apresentado após o 
encerramento da fase de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da 
convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
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4.12. A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio 
do mecanismo de prorrogação dos lances, sendo permitida apenas à MPE e EPP, 
aptas a exercer o direito de preferência, ofertar nova proposta, de valor inferior ao 
preço ofertado pela empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE 
ou EPP. 
 
4.13. O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da prerrogativa do direito 
de preferência, será excluído pela Pregoeira. 
 
4.14. Havendo o exercício de preferência pela MPE e EPP, a pregoeira passa à 
etapa de negociação, observando-se os demais procedimentos subsequentes 
estabelecidos para cada etapa deste certame. 
 
4.15. Caso a MPE ou EPP não exerça o direito de preferência ou não atenda às 
exigências do edital serão convocadas as MPE e EPP remanescentes, cujas 
propostas se enquadrem no limite de 5%, obedecida a ordem de classificação, para 
o exercício do mesmo direito, e, assim, sucessivamente, até a identificação de uma 
empresa que preencha todos os requisitos do edital. 
 
4.16. Se houver equivalência de valores apresentados por MPE ou EPP, dentre as 
propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço, 
ofertada pela empresa não enquadrada como MPE ou EPP, será realizado sorteio 
em hora marcada, após comunicação aos licitantes, para identificação daquela que 
terá preferência na apresentação de nova proposta. 
 
4.17. Na hipótese de nenhuma MPE ou EPP exercer o direito de preferência ou não 
atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como MPE ou EPP que 
apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-
se com ela a fase de negociação. 
 
4.18. Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a 
conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a 
contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a 
proponente, visando obter preço melhor, observado todas as exigências 
estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE e EPP.  
 
4.19. Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor 
preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE e EPP, verificando 
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação. 
 
5. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
6. Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada 
pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes.  
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7. Caso seja solicitado pela Pregoeira, o licitante vencedor do certame deverá 
encaminhar, no endereço citado à fl.2 deste edital, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após o encerramento deste pregão, nova Proposta Comercial, 
conforme Anexos I – Modelo de Proposta Comercial , AJUSTADA AO PREÇO 
FINAL, em uma via, datilografada ou processada em computador, com identificação 
da empresa licitante, ou em modelo próprio em que constem todas as informações 
previstas no referido modelo.    
 
8. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, a 
Pregoeira devolverá aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
 

IX – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 
1. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
1.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. 
 
1.2. Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 
1.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
2. DOS RECURSOS 
 
2.1. 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 úteis para 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, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação.  
 
2.2. 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 contrarrazões no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
 
2.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do objeto pela Pregoeira à vencedora. 
 
2.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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2.5. O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
2.6. Os resultados dos recursos serão divulgados mediante afixação no quadro de 
avisos do CISAMESP e comunicado a todos os licitantes via fax, e-mail ou por 
correspondência. 
  
2.7. Não serão aceitos em hipótese alguma recursos enviados via fax ou que sejam 
recebidos por correspondência fora do prazo estabelecido, mesmo que tenham sido 
postados dentro do prazo. 
 

X– ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 
1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor, com posterior homologação do resultado pela autoridade superior, 
afixando-se a decisão no quadro de avisos do CISAMESP. 
 
2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, caberá a autoridade 
superior à adjudicação do objeto ao licitante vencedor, seguindo-se a competente 
homologação do procedimento licitatório, com a fixação da decisão no quadro de 
avisos do CISAMESP. 
 

XI – PENALIDADES 

 
1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste pregão ficará sujeito às 
penalidades estabelecidas na Lei nº10.520/2002 e Lei nº8.666/93 e suas alterações. 
  
2. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, a contratante poderá aplicar à(s) empresa(s) vencedora(s), garantida a 
prévia defesa, as seguintes penalidades: 

  
2.1.Advertência; 
  
2.2. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total da proposta, a critério da 
Administração e conforme a gravidade do ato; 
  
2.3. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei               
nº 8.666/93, poderá o contratante, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 
  
2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
  
2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
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3. Nos termos do artigo 7° da Lei nº 10.520/2002 c/c o art. 14 do Decreto 
3.555/2000, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
ficará, impedido de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no CRC, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a 
que se refere o inciso XIV do art. 4.º da Lei nº 10.520, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais 
cominações legais. 
  
5. As sanções estabelecidas nos itens 2.5 e 3 são de competência da autoridade 
máxima da contratante. 
 

XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO  

 
1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 
05.02.10.301.0003.2.003.33.90.39 – Ficha 34. 
 
2. O pagamento será efetuado pelo CISAMESP em até 10 (dez) dias, após a 
execução dos serviços e emissão da nota fiscal. 
 
3. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de 
pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, 
cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o 
CISAMESP. 
 
4.Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s) fiscal (is), a(s) mesma(s) 
deverá(ao) ser trocada(s), e o prazo para pagamento só passa a contar a partir da 
data de sua correta reapresentação. 
  
5. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento 
de preços ou correção monetária. 
  
6. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a 
apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, quando for o 
caso, dos demais documentos de habilitação que estiverem vencidos. 
 
 

XIII – OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR 
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1.O licitante vencedor ficará obrigado a: 
 
1.1.Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a 
esta condição caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando o licitante classificado em 1º (primeiro) lugar às penalidades previstas 
neste Edital. Ocorrendo essa hipótese, o CISAMESP convocará os licitantes 
remanescentes; 
 
1.2. Fornecer o objeto, sob o preço ofertado através dos lances registrados em ata, 
e sob o prazo estipulado na proposta, após emissão de Ordem de Fornecimento; 
 
1.3. Fornecer ao CISAMESP a(s) competente(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) ao 
fornecimento efetuado em conformidade com a solicitação, acompanhada das 
certidões do INSS e FGTS; 
 
1.4. A contratada é obrigada a refazer de imediato e as suas exclusivas expensas, 
serviços nos quais forem constatadas irregularidades; 
 
1.5. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais 
como fretes, com as pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não 
terão qualquer vínculo empregatício com o CISAMESP; 
 
1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
empregados venham causar ao patrimônio do CISAMESP ou a terceiros, quando da 
execução do fornecimento, objeto deste instrumento, ou em razão de má qualidade 
dos serviços realizados; 
 
1.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação; 
 
1.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o 
limite fixado no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
 
1.9. Receber as Ordens de Fornecimento via fax e/ou e-mail; 
 
1.10. As empresas contratadas deverão executar os serviços no prazo de um (1) dia 
útil após a solicitação do setor competente do Consórcio. 
 
 

XIV – FORNECIMENTO, RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E REV ISÃO DE 
PREÇOS 

 
1. O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta 
licitação será a Gerência de Transporte do CISAMESP. 
 
2. O valor dos serviços não será reajustado durante a vigência do período contratual, 
contudo, os reajustes de preços concedidos pelo Governo Federal poderão ser 
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aplicados ao contrato decorrente desta licitação, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 
3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 
 
4. A CONTRATADA em hipótese alguma poderá suspender a realização dos 
serviços quando solicitado, caso isso ocorra, deverá a empresa CONTRATADA 
providenciar a realização dos serviços de outro local, de igual qualidade, a sua 
exclusiva responsabilidade e custo, sob pena de rescisão contratual e aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
5. Os serviços licitados deverão ser prestados dent ro do município de Pouso 
Alegre-MG. 
 
6. O CISAMESP não aceitará, nem receberá qualquer serviço com defeitos ou 
imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste 
edital ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao 
objeto, cabendo ao contratado refazer os serviços no prazo determinado neste 
instrumento ou outro definido pela Gerente de Transporte, sob pena de aplicação 
das sanções legais ou de rescisão contratual. 
 

XV – CONDIÇÕES CONTRATUAIS E RESCISÃO  

 
1. Encerrada a fase de julgamento e uma vez homologada pela autoridade superior 
a adjudicação correspondente, convocar-se-á a adjudicatária para assinatura do 
documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias. A recusa injustificada em assinar a Ata sujeitará o licitante faltoso às 
penalidades previstas neste Edital. 
  
2. O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido para assinatura da 
Ata implicará perda do seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções, 
conforme artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
3. Quando a licitante vencedora, após regularmente convocada, não assinar a Ata 
de Registro de Preços, no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis, o CISAMESP convocará as licitantes 
remanescentes na ordem de classificação, observado o direito de preferência para 
as MPE e EPP, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou ainda, revogar a 
licitação. 
 
4. Até a assinatura da ata de registro de preços, a proposta da licitante vencedora 
poderá ser desclassificada se o Consórcio tiver ciência de fato desabonador à sua 
habilitação, somente conhecido após o julgamento.  
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5. Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora, por fatos 
referidos no item anterior, ou ainda, a inexecução parcial das obrigações assumidas, 
o Consórcio poderá convocar as licitantes remanescentes para assinarem a ata de 
registro de preços, nas mesmas condições, inclusive quanto ao preço, da primeira 
colocada, observada a ordem de classificação.  
 
6. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, independente de notificações 
ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos 
artigos. 77 e 78, na forma do art. 79, todos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações. 
  
7. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n. 8.666/93, 
poderá o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicar multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do Contrato. 
 
8. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. 
 
 

XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
 
1.1. Anexo I  - Modelo de Proposta Comercial; 
 
1.2. Anexo II - Modelo de Procuração/Credenciamento; 
 
1.3. Anexo III  - Modelo de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
 
1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
1.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte; 
 
1.7. Anexo VI -  Termo de Referência; 
 
1.8. Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
 
1.9. Anexo VIII - Minuta Contratual 
 
2. Os Anexos II, III e V compreendem a DOCUMENTAÇÃO PR ELIMINAR, e 
deverão ser entregues separados à Pregoeira para Cr edenciamento da 
licitante. 
 
2.1. O Anexo IV deverá ser acondicionado no Envelope “D ocumentação de 
Habilitação”. 
 
3. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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4. Reserva-se à pregoeira o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, 
informações complementares. 
  
5. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer 
reclamação ou indenização: 
a) poderá ser adiada a data da abertura desta licitação; 
b) poderão ser alteradas as condições do presente edital, com fixação de novo prazo 
para a sua realização; 
c) a sessão de apresentação de lances verbais poderá ser prorrogada para os dias 
subseqüentes, nos dias e horários determinados pela administração conforme sua 
conveniência, caso o pregoeiro entenda necessário. No caso de realizar-se em mais 
de um dia, será lavrada uma ata para cada sessão realizada e convocados os 
licitantes para a próxima sessão. 
  
6. Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de 
propostas pelos licitantes, após a sua entrega, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes neste Edital. 
  
7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão. 
  
8. As normas que disciplinam este 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. 
  
9. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação 
e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 
  
10. A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou 
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
  
11.Recomendam-se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência 
de 15 (quinze) minutos do horário previsto. 
  
12. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício 
dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer. 
   
13. A Pregoeira dirimirá as dúvidas que suscite o certame, desde que argüidas por 
escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes. 
 
14. O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos, 
localizado no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, pelo prazo de 05 
(cinco) dias úteis, independentemente da sua publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
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15. Os casos omissos serão solucionados diretamente pela pregoeira ou autoridade 
competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei        
n° 8.666/93.  
 
16. Cópia deste instrumento convocatório estará à disposição dos interessados na 
sede do CISAMESP, localizada na Av. Major Armando Rubens Storino, nº 2.200, 
Jardim Canadá, Pouso Alegre/MG, no horário de 8 às 12 horas e de 13 às 16 horas. 
 
17. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do            
e-mail: licitacaocisamesp@gmail.com, (35) 3423-3353 ou no endereço citado no 
item anterior. 
 
18. Fica eleito o foro da Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 
 

 
 

                                   
                                      Pouso Alegre, 17 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
                                             Rutiné ia Pereira Bannitz 
                                                          Pregoeira 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PROCESSO  LICITATÓRIO  N.º 012/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/20 21 
 
REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT O DE PNEUS. 
 
 
Razão Social da empresa:____________________________________ 
 
CNPJ: _______________________                     
 
Inscrição Estadual: _________________ 
 
Endereço: ________________________________________________ 
 
Telefone/Fax: _________________ 
 
E-mail: ________________________________ 
 
Número da conta:________ Agência:________ Banco:________ 
 
 
 
 Item    Especificação do objeto  Quant idade 

 Estimada 
   Valor  
  Unitário 

   Valor Total  

 01 Serviço de Alinhamento 
 

     120 
 

  

 02 Serviço de Balanceamento 
 

     280   

 
                   
                      TOTAL: R$ ______________ (____________________________). 
 
 
Declaramos aceitar todos os termos e condições da presente licitação estipulados no Edital. 
 
 
Prazo de validade da Proposta: _____ dias. (prazo mínimo de 60 dias). 
 
 
 
 
                                   Pouso Alegre, ____ de _________ de 2021. 
 
 
 
 
                __________________________________________________________ 
                        Assinatura  do  Representante  Legal  e  Carimbo  da  Empresa 
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ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO (Credenciamento) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 
 

 
 
 
A empresa _________________________________________________, com sede 
na ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________ e Inscrição Estadual nº _____________________, 
pelo presente instrumento, CREDENCIA o (a) Sr.(a) _______________________, 
portador do Documento de Identidade n.º ___________________, inscrito (a) no 
CPF sob o nº _________________, para participar das reuniões relativas ao 
processo licitatório acima referenciado, conferindo-lhe poderes para oferecer lances 
verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, negociar 
preços, requerer vistas de documentos e propostas, interpor e desistir de recursos, 
assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os 
atos necessários ao procedimento licitatório e, de modo geral, manifestar-se em 
nome da empresa , ao que de tudo damos por firme e valioso. 
 
 
 
 
                          Pouso Alegre, ____ de _______________de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

  _____________________________________________ 
                            Assinatura do Responsável e Carimbo da Empresa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           (Reconhecer firma, se a procuração for particular) 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITO S DE 
HABILITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 
 

 
A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº ___________________, com sede na __________________________________, 
declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, e DECLARA ainda que: 
 
 

I) que concorda com os preceitos legais em vigor, especialmente o disposto na 
Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores e as cláusulas 
do presente edital; 

II) que se propõe a realizar os serviços licitados pelos preços ofertados nos 
lances verbais, obedecendo a estipulação do correspondente ato convocatório; 

III) que atenderá as determinações dos órgãos fiscalizadores do CISAMESP; 
IV) que observará, integralmente, as normas para realização dos serviços; 
V) que em caso de divergência entre o preço unitário e total dos serviços 

prevalecerá o preço unitário; 
VI) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias; 
VII) que atende as normas relativas à segurança do trabalho; 
VIII) que conhece e aceita o inteiro teor do instrumento convocatório, 

ressalvando-se o direito recursal, bem como declara ter recebido todos os 
documentos e informações necessárias ao cumprimento integral das obrigações 
objeto da licitação; 

IX) que não foi declarada inidônea para contratar com o poder público em 
nenhuma esfera governamental; 

X) que não consta em sua diretoria nenhum funcionário público; 
       XI) que nos preços ofertados encontram-se incluídas todas as despesas com 
transporte, tributos, embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, 
encargos ou acessórios, entre outros que porventura se mostrem necessários para 
completo atendimento ao objeto licitado. 
 
 
 
                  Pouso Alegre, ________ de ________________ de 2021. 
  
  
  
  
 

___________________________________________________ 
                        Assinatura do Responsável  e Carimbo  da  Empresa 
  
  
 



 

23 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO  ART.7º, 
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 
 
 
 
A Empresa _________________________________________________________, 
 
inscrita no CNPJ nº _________________________________, por intermédio de seu 
 
representante legal, o(a) Sr(a) ___________________________________________  
 
_______________________________________, portador da Carteira de Identidade 
 
nº____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as 
penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso X XXIII, do art. 7º da 
Constituição da República , que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 
 
                     Pouso Alegre, ________ de ________________ de 2021. 
  
  
  
  
  
  

___________________________________________ 
                          Assinatura do Responsável  e  Carimbo da empresa 
  
 
 
 
 
 
 
                   (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE P EQUENO 
PORTE 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 
 
 

 
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal ou 
credenciado, Sr.(a) ____________________________________, portador do 
Documento de Identidade nº ____________________ e inscrito no CPF sob o nº 
_________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente  data, é considerada: 
 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar  nº 123, 
de 14/12/2006; 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
Declara ainda, que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das 
hipóteses descritas no §4º, do art.3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
 
  
                       Pouso Alegre, _____ de ________________ de 2021. 
  
  
  
  
  
 

_______________________________________________ 
                            Assinatura do responsável e Carimbo da empresa 
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ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 
 
  
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços de alinhamento e 
balanceamento de pneus, destinados aos veículos pertencentes à frota do 
CISAMESP. 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  QUANTIDADE 
ESTIMADA 

01 Serviços de Alinhamento 
 

120 
 

02 Serviços de Balanceamento 
 

280 

 
 
2. JUSTIFICATIVA  
 
A realização dos serviços de alinhamento e balanceamento dos pneus é necessária 
para garantir a segurança dos veículos, bem como a durabilidade dos pneus. 
 
 
3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Só serão aceitos os serviços que estiverem de acordo com as especificações 
exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes 
competentes.  
 
Os serviços deverão ser realizados na cidade de Pouso Alegre- MG. 
 
 
4. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

 
A Gerência de Transportes do CISAMESP é responsável pela fiscalização do 
contrato, observando todos os aspectos contratados, inclusive no que tange a 
qualidade, os preços e o tempo para realização dos serviços. 
 
  
5. PRAZOE CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de 
contrato, cuja minuta constitui anexo do presente ato convocatório, terá início na 
data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses. 
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A execução dos serviços deve iniciar-se em 01 (dia) após a solicitação pelo setor 
competente do Consórcio, através de Ordem de Serviço. 
 
Os serviços deverão ser concluídos e o veículo deverá estar disponível para retirada 
em até 02 (duas) horas. 
 
Após a conclusão, os serviços serão recebidos conforme disposto nos artigos 73 a 
76 da Lei nº 8.666/93. 
Constatadas irregularidades ou defeitos no objeto do contrato, o Contratante poderá 
rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando o seu refazimento ou a sua 
complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
 

 
6. PENALIADES APLICÁVEIS 
 
a. Advertência; 
b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total da proposta, a critério do 
CISAMESP e conforme a gravidade do ato; 
c. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CISAMESP poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do 
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos 
produtos não entregues. 
d. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
e. Aplicadas às multas, o CISAMESP descontará do primeiro pagamento que 
fizer à Contratada, após a sua imposição. 
f. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o CISAMESP, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
 
7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO 
 
Os serviços serão solicitados de acordo com as necessidades do CISAMESP. 
 
 
8. DO PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado pelo CISAMESP, em até 10 (dez) dias, após a 
execução dos serviços e emissão da nota fiscal, através exclusivamente de 
transação bancária, após aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do 
objeto. 
 
Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s), a(s) mesma(s) deverá 
(ao) ser trocada(s) e o prazo para pagamento só passa a contar a partir da data de 
sua correta reapresentação. 
 
No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral 
quitação da mesma.  
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A contratante poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura 
aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à contratada. 
 
É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a 
apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, quando for o 
caso, dos demais documentos de habilitação que estiverem vencidos. 
 
 
 
9. AVALIAÇÃO DOS CUSTOS 
 
Conforme exigência legal, a Comissão Permanente de Licitações realizou pesquisa 
de preços de mercado e estimativa de custos junto às empresas do ramo do objeto 
licitado, para apuração do preço para o fornecimento dos serviços, conforme consta 
dos autos do presente processo licitatório.  
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 ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/20 21 
 
  

                              MINUTA DA ATA DE REGI STRO DE PREÇOS 
 
 

Aos _____ dias do mês de __________de 2021, na cidade de Pouso Alegre, Estado 
de Minas Gerais, na sede do CISAMESP, sito na Avenida Major Armando Rubens 
Storino, n° 2.200, Bairro Jardim Canadá, o CISAMESP – Consórcio Intermunicipal 
de Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, inscrito no CNPJ sob o 
nº 01.080.759/0001-94, devidamente representado e assistido por 
_____________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
_________________________, com sede na ____________________, nº _____, 
_____________, CEP___________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, por seu representante legal, Sr. 
___________________, inscrito no CPF nº _________________, doravante 
denominada DETENTORA,  firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
 
CLÁUSULA  PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. A presente ata de registro de preço tem por objetivo estabelecer as condições 
que disciplinarão a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento de 
pneus, destinados aos veículos pertencentes à frota do CISAMESP, durante todo o 
período de vigência da mesma. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
2.1. Os preços dos serviços estão registrados nos termos da proposta vencedora do 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2021, conforme o quadro abaixo: 
 
 
 Item       Especificação do objeto    Quantidade  

    Estimada 
        Valor  
      Unitário 

  01   Serviço de Alinhamento 
 

       120 
 

 

  02   Serviço de Balanceamento 
 

       280  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E  
PENALIDADES 
 
3.1. Na execução da prestação dos serviços os fornecedores deverão observar 
todas as normas dispostas no edital do Processo Licitatório nº 012/2021, Pregão 
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Presencial para Registro de Preços nº 008/2021, o qual faz parte integrante da 
presente Ata de Registro de Preços. 
 
3.2. Após o recebimento da Ordem de Serviço, o detentor terá o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para realizar o serviço, nos termos do Edital. 
 
3.3. Os fornecedores que descumprirem as disposições relativas à execução da 
contratação se sujeitarão às penalidades constantes no edital do Processo Licitatório    
nº012/2021, Pregão Presencial nº008/2021, sem prejuízo das sanções estabelecidas 
na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/2002. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
 
4.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 meses a contar da 
data de sua assinatura. 
 
4.2. O prazo para pagamento ao DETENTOR será de até 10 (dez) dias, após a 
execução dos serviços e emissão da nota fiscal, através exclusivamente de 
transação bancária, após aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do 
objeto. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
5.1. Compete ao CONTRATANTE: 
 
5.1.1. Administrar a presente ata; 
5.1.2. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços; 
5.1.3. Emitir a respectiva Ordem de Serviço; 
5.1.4. Efetuar o pagamento referente aos serviços realizados, nos termos previstos 
no Edital. 
 
5.2. Compete ao DETENTOR: 
 
5.2.1. Realizar durante 01 (um) ano, os serviços relacionados na presente ata, na 
forma e condições fixadas no edital e na proposta, mediante autorização e nota de 
empenho, devidamente assinada pelo responsável, em conformidade com o edital e 
demais informações constantes da Licitação para registro de preços; 
5.2.2. Emitir Nota Fiscal dos serviços realizados, para que seja efetuado o 
pagamento; e 
5.2.3. Demais condições elencadas no Edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRE ÇOS 
 
6.1. O preço registrado poderá ser cancelado quando: 
 

a) O DETENTOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório; 
b) O DETENTOR não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou 

não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido; 
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c) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 
decorrente do registro de preços; 

d) Os preços registrados apresentarem-se superiores aos do mercado; 
e) O DETENTOR der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 

registro de preços, por um dos motivos elencados no art.78 e seus incisos, 
todos da Lei nº 8.666/93 e art.7º, da Lei 10.520/2002. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. A presente Ata de Registro de preços somente terá eficácia após a publicação 
de seu extrato. 
 
7.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as 
condições e respectivos atos do Pregão Presencial para Registro de Preços. 
 
7.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre/MG, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. 
 
 
E, por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de 
Registro de Preços, em duas vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
 
                                Pouso Alegre, xx de xxxxxxxxxxx de 2021. 
 
 
 
 

CISAMESP – CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
______________________________                  _______________________________ 
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ANEXO VIII – MINUTA CONTRATUAL 

 
                                          PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 

   PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008 /2021 
 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE O 
CISAMESP E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXX NOS TERMOS 
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 
008/2021”. 

 
 
 
Aos ____ dias do mês de ________de 2021, de um lado o CISAMESP – 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ, inscrito no CNPJ sob o nº  
01.080.759/0001-94, situado na Av. Major Armando Rubens Storino, n° 2.200, 
Jardim Canadá - Pouso Alegre /MG, neste ato representado pelo Secretário 
Executivo, Sr.____________________________, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
___________________________________, situada à 
____________________________, nº ____ – Bairro ________________, na cidade 
de ___________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
________________________, neste ato representada por ________________, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o 
fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, conforme o Processo 
Licitatório nº 012/2021, Pregão Presencial nº008/2021, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA  PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente contrato, o compromisso da CONTRATADA em 
realizar para o CONTRATANTE, sob regime de sistema de PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS, os serviços de alinhamento e balanceamento de 
pneus, destinados aos veículos pertencentes à frota do CISAMESP, conforme 
quantidades, especificações e prazos constantes no Edital de Pregão nº 008/2021, 
que independentemente de transcrição fica fazendo parte deste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS 
 
2.1. Pelo fornecimento do objeto previsto na cláusula primeira deste Contrato, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, os valores descritos abaixo:  
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Item     Especificação do objeto  Quantid ade 

 Estimada 
   Valor  
  Unitário 

   Valor Total  

  01   Serviço de Alinhamento 
 

     120 
 

  

  02   Serviço de Balanceamento 
 

     280   

 
 
2.2. Os preços unitário e global incluem todas as despesas diretas e indiretas dos 
serviços, bem como encargos sociais e trabalhistas, transportes, seguros, 
benefícios, liquidação de responsabilidades por acidentes de trabalho, dentre outros. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRAT O 
 
 
3.1. O contrato referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2021 
terá validade por um período de 1(um) ano, a contar da data de sua assinatura. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA- DOS PROCEDIMENTOS  PARA  FORNECIME NTO 
 
4.1. O compromisso de fornecimento será efetivado mediante a emissão da Ordem 
de Serviços e sua entrega ao CONTRATADO, para o que serão adotados os 
seguintes procedimentos: 
 
4.2. O CISAMESP, durante a vigência do presente Pregão Presencial nº 008/2021, 
poderá efetivar as contratações decorrentes deste Contrato, mediante a emissão de 
Ordem de Serviços, que serão entregues ao Contratado para fornecimento, 
obedecidas as normas instituídas no instrumento convocatório do Pregão Presencial 
em epígrafe e neste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇ OS 
 
5.1. PRAZO DE EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS: 
 
5.1.2. A execução dos serviços deverá iniciar-se em 01(um) dia, ou seja, 24 (vinte e 
quatro) horas, após a solicitação pelo Setor competente do Consórcio, através de 
Ordem de Serviços. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO  
 
6.1. O pagamento será efetuado pelo CISAMESP, em até 10 (dez) dias, após a 
execução dos serviços e emissão da nota fiscal. 
 
6.2. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de 
pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, 
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previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, 
cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o 
CISAMESP. 
 
6.3. Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s), a(s) mesma(s) 
deverá(ao) ser trocada(s) e o prazo para pagamento só passa a contar a partir da 
data de sua correta reapresentação. 
   
6.4. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a 
apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, quando for o 
caso, dos demais documentos de habilitação que estiverem vencidos. 
 
6.5. Os recursos necessários ao atendimento das despesas deste contrato correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
_________________________________________ 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJET O DO 
PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO 
 
7.1. Não será admitida a realização de serviços pelo contratado sem que ele esteja 
de posse da Ordem de Serviços respectiva; 
 
7.2. Os serviços objeto do Pregão com Registro de Preço e deste Contrato serão 
recebidos pela unidade requisitante, em local por ela indicado, expresso na Ordem 
de Fornecimento, conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93; 
 
7.3. Constatadas irregularidades ou defeitos nos serviços, o Contratante poderá 
rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando o seu refazimento ou a sua 
complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
7.3.1. A Contratada deverá realizar a adequação do objeto em conformidade com a 
indicação do Consórcio, no prazo estipulado, contado da notificação, mantido o 
preço inicialmente contratado; 
 
7.4. Na hipótese de necessidade de providências complementares por parte do 
contratado, a fluência do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se a 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas; 
 
7.5. Consideram-se condições deste contrato as disposições dos Decretos 
Instituidores do Pregão e do Registro de Preços. 
 
 
CLÁUSULA  OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/DETENTO R 
REGISTRO DE PREÇOS: 
 
8.1. Constituem obrigações do Contratado/Detentor do Registro de Preços: 
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8.1.1. Atender no prazo fixado pela administração, as convocações para retirada da 
Ordem de Fornecimento. 
 
8.1.2. Executar os serviços de acordo com a melhor técnica, no prazo e nas 
quantidades solicitadas, e em conformidade com o Termo de Referência do Edital, e 
demais condições estabelecidas neste contrato. 
 
8.1.3. Adotar as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais e 
pessoais a seus funcionários e a terceiros, porém sempre responsável por quaisquer 
consequências decorrentes desses danos e pelos atos por eles praticados. 
 
8.1.4. Realizar as adequações determinadas pela contratante que forem necessárias 
para que a execução corresponda ao Contratado. 
 
8.1.5. Responder por todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
8.1.6. Manter as condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
 
CLÁUSULA NONA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1. Indicar servidor autorizado a solicitar, acompanhar e fiscalizar os serviços. 
 
9.2. Efetuar os pagamentos correspondente aos serviços realizados, no prazo 
estipulado neste instrumento. 
 
9.3. Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 
encontradas no fornecimento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS 
 
10.1. Não haverá reajuste de preços. 
 
10.1.1. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a 
manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica 
extraordinária e extracontratual). 
 
10.2. É vedado ao fornecedor interromper o fornecimento, sendo o mesmo obrigado  
a continuar as entregas enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de 
preços, estando nesse caso sujeito as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
10.3. Aplicam-se ao presente contrato os critérios de revisão de preços constantes 
do Decreto instituidor do registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGIST RO DE 
PREÇOS E RESCISÃO DESTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO. 
 
11.1. O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
 
11.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
 
a) O fornecedor deixar de cumprir as exigências do Edital; 
b) O fornecedor não atender à convocação para fornecimento; 
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o 
fornecedor se recusar a baixá-los, na forma prevista no ato convocatório e no 
Decreto instituidor do Registro de Preços; 
d) Por razões de interesse público, mediante despacho motivado,devidamente 
justificado; 
e) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na letra 
“a“ desta cláusula, será feito por correspondência com recibo de entrega, juntando-
se comprovadamente nos autos que deram origem ao registro de preços; 
f) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, por uma vez e afixado no 
local de costume do órgão responsável;  
g) Pelo registro, considerando-se cancelado o registro de preço na data da 
publicação na imprensa oficial. 
 
11.1.2. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá 
ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à 
administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, 
assegurada a defesa previa do fornecedor, nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
 
11.2. A rescisão contratual poderá ser ainda: 
 
11.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
11.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que haja conveniência da administração. 
 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO POR INTERESSE P ÚBLICO 
 
12.1. O presente contrato, bem como o Pregão com Registro de Preços poderão ser 
rescindidos e cancelados por ato unilateral do CONTRATANTE, devidamente 
justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem caiba direito à 
indenização, nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
12.2. O descumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste contrato ou 
das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da adjudicatária contratada, 
sujeitando-se às seguintes penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
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12.3. A penalidade de advertência previstas no item anterior será aplicada pela 
Administração, com base em relatório circunstanciado do responsável da unidade 
solicitante, de ofício ou mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da 
execução do contrato. 
 
12.4. A multa prevista neste contrato será aplicada após apreciação da defesa 
apresentada pelo contratado no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da sua 
notificação, devendo ser descontada imediatamente após o prazo de defesa e 
julgamento da mesma, da garantia ou se for insuficiente dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, nos termos do artigo 87, § 1º da Lei 
8.666/93. 
 
12.5. Na aplicação das penalidades de suspensão temporária e de declaração de 
inidoneidade é facultada a defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de 
10(dez) dias contados da abertura de vista. 
 
12.6. Na aplicação das penalidades previstas nos demais itens será, facultada a 
defesa do interessado no respectivo Processo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  PUBLICAÇÃO 
 
13.1. A publicação do extrato do presente Pregão com Registro de Preços e dos 
contratos dele decorrentes será providenciada pelo CISAMESP. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  FORO 
 
14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Pouso Alegre/MG, para dirimir as 
questões pendentes, oriundas, da execução do presente contrato. 
 
 
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02(duas) 
vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.   
 
 
                               Pouso Alegre, ____ de _________ de 2021. 
 
 
 
 
                                CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
                                                   
                                                       CONTRATANTE 
 
 
 
 
                                                         CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 
 
 
1) ______________________________ 
 
 
2)_______________________________ 


