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EDITAL DE LICITAÇÃO – INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº:019/2021 
 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº:008/2021 
 
Processo Administrativo de Licitação Nº:019/2021 
 
Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:008/2021 
 
Forma de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preços. 
 
Tipo de Licitação: Menor Lance Ou Oferta – Percentual (%). 
 
Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar nº. 101/00, Lei Complementar nº. 123/2006 e posteriores 
alterações pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Federal nº. 12.527/2011. 
 
Data e Hora para Inicio do Credenciamento: 23 de abril de 2021 às 10h00. 
 
Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 23 de abril de 2021 às 10h20min. 
 
Local: Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Valadares/MG.   
 
Informações e Contato: Telefax (0xx33) 3203-8863 (Sra. Sânia Araújo Silva), ou e-mail: 
licitacao@consurge.saude.mg.gov.br, onde pode ser consultado o Edital e obtido cópia. 
 
1 - PREÂMBULO: 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
DO LESTE DE MINAS - CONSURGE, sediado na Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, 
na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, através da Sra. Sânia Araújo 
Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Nº:061, de 
20 de julho de 2020, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Menor Lance Ou Oferta – Percentual (%), 
sendo admitido taxa zero ou negativa, para contratação de empresa especializada em 
administração, gerenciamento, emissões de cartões por meio eletrônico com chip de 
segurança, tipo refeição e alimentação, utilizáveis em estabelecimentos comerciais 
credenciados, destinados a atender as demandas dos servidores do Consurge, consoante 
definido neste Edital e seus anexos, conforme especificado no ANEXO I deste Edital. 
 
1.2. A presente licitação, cujo tipo é o de Tipo Menor Lance Ou Oferta – Percentual (%), será 
integralmente conduzido pelo Pregoeiro Oficial Sr. Renato Bueno de Souza, assessorado 
por sua equipe de apoio e regida pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações, pela Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147, de 7 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes em vigor, consoantes às condições 
estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 
1.3. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação ocorrerão no dia 23 de abril 
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de 2021 às 10h00, sendo a abertura prevista para às 10h20min do mesmo dia, na Sede do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - 
CONSURGE, localizado na Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na cidade de 
Governador Valadares/MG, Sala da CPL. 
 
1.4. O tempo para concluir o credenciamento é faculdade do Pregoeiro Oficial, sendo que 
qualquer documento faltante no credenciamento, desde que não venha prejudicar a 
legalidade e legitimidade do certame, poderá ser lavrado no período do credenciamento, sob 
pena de declaração falsa, desde que permitido pelo Pregoeiro Oficial. 
 
1.5. Não caberá aos participantes da sessão manifestação de intenção de interpor recursos 
durante o credenciamento, sendo facultada aos credenciados a manifestação de interesse de 
interpor recurso no momento oportuno declarado pelo Pregoeiro Oficial. 
 
1.6. Caberá o Pregoeiro Oficial a decisão de suspender a sessão para concluir os trabalhos 
de credenciamento, podendo retomá-la após conclusão dos trabalhos, não sendo permitida a 
prorrogação do prazo inicial definido para credenciamento. 
 
1.6.1. Compete exclusivamente o Pregoeiro decidir sobre a aceitabilidade de propostas de 
lance até o valor definido pelo mesmo como exequível, podendo condicionar a adjudicação 
do objeto após a comprovação da exequibilidade da proposta conforme definido no Termo de 
Referência. 
 
1.6.1.1. Serão desclassificadas as propostas de preços manifestamente inexequíveis, assim 
consideradas pelo Pregoeiro, que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos são coerentes com o valor ofertado e compatíveis 
com a execução do objeto, conforme condições especificadas no Termo de Referência que 
integra este Edital. 
 
1.6.2. Compete o Pregoeiro definir interstício temporal para os licitantes ofertarem lances 
entre um licitante e outro, bem como o valor entre a proposta em disputa e o próximo lance, 
inclusive decidindo se permitirá o uso de celulares dentro da sala de licitações. 
 
1.6.3. Caberá o Pregoeiro tomar quaisquer outras decisões rotineiras necessárias à condução 
do certame. 
 
1.7. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subseqüente. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de 
empresa especializada em administração, gerenciamento, emissões de cartões por meio 
eletrônico com chip de segurança, tipo refeição e alimentação, utilizáveis em 
estabelecimentos comerciais credenciados, destinados a atender as demandas dos 
servidores do Consurge, conforme Portaria No:067, de 15 de dezembro de 2020, discriminado 
no Anexo I deste Edital, que o integra independentemente de transcrição. 
 
2.2. É parte integrante deste Edital a Minuta de Contrato Administrativo, bem como o Termo 
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de Referência. 
 
2.2.1. Obs.: Todas as especificações estabelecidas para o objeto deste certame serão 
tacitamente aceitas pelas licitantes no ato da entrega de suas propostas, assim, as mesmas 
deverão examinar cuidadosamente as condições de fornecimento dos produtos em tela, 
dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento 
das obrigações contratuais, ficando cientes de que o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE aplicará as sanções 
previstas, obedecido o disposto no art. 87, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, garantido o 
contraditório e a prévia e ampla defesa. 
 
2.2.2. Face ao disposto no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, os 
itens poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial constante da Ata de Registro de Preços. 
 
2.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades 
indicadas nos Anexos do presente Edital, podendo a Administração promover a aquisição de 
acordo com suas necessidades. 
 
2.4. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – Conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à aquisição de bens para contratações futuras. 
 
2.5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 
 
2.6. ÓRGÃO GERENCIADOR – Órgão ou entidade da Administração Pública responsável 
pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 
gerenciamento da Ata referente ao Pregão. 
 
2.7. ÓRGÃO PARTICIPANTE – Órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e que integra a Ata de Registro de Preços. 
 
2.8. O Consórcio/CONSURGE não se obriga a adquirir/utilizar da(s) Licitante(s) Vencedora(s) 
o(s) quantitativo(s) indicado(s) no Termo de Referência, podendo realizar licitação específica 
para o mesmo objeto, ou utilizar-se de outros meios legais, hipótese em que, em igualdade 
de condições, o beneficiário do Registro de Preços terá preferência, nos termos do § 4º do 
art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
3 - DOS QUANTITATIVOS 
 
3.1. Ocorrerá em conformidade com o ANEXO I deste Edital, podendo ocorrer variações para 
mais ou para menos, conforme ocorrer admissões e demissões de profissionais. 
 
4 - DOS PRAZOS 
 
4.1. O licitante ao qual for adjudicado o objeto do certame será convocado pela Administração 
para assinar a Ata de Registro de Precos e/ou Contrato no prazo de ate 05 (cinco) dias; 
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4.2. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da presente licitação. 
 

5 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com o disposto na emissão da 
Ordem de Serviço (OS), diretamente em local lá constante. 
 
5.2. A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos de cumprimento da ordem de 
serviço emitida pela contratante, sob pena de serem aplicadas as sanções neste edital. 
 
5.3. A ordem de serviço poderá ser emitida para a contratada por todos os meios de 
comunicação disponíveis, inclusive fax e e-mail. No caso de emissão de ordem de 
fornecimento por e-mail, o prazo para entrega dos materiais dar-se-á a partir da data e horário 
de envio do mesmo. 
 
5.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do 
objeto da presente licitação equipamentos, mão-de-obra, entrega/transportes, seguros, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos. 
 
5.5. A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 
ao Consórcio/CONSURGE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais e/ou legais 
a que estiver sujeita. 
 
5.6. O Consórcio/CONSURGE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
 
5.7. Os proponentes deverão apresentar proposta fornecendo menor preço sobre os valores 
constantes no Anexo I. No menor preço deverão estar incluídos a carga tributária, o frete e 
todas as despesas incidentes, que correrão à conta do licitante. 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
6.1. O atraso injustificado na entrega dos serviços sujeitará a licitante, a juízo da 
Administração, a multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 
20% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei Federal nº8666/93; 
 
6.2. Ocorrendo à inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, a Administração 
poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da 
Lei Federal no 8.666/93: 
a) Advertência por escrito (NOTIFICAÇÃO); 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 20% (vinte por cento) 
sobre o total do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Consórcio/CONSURGE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 
a penalidade de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
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perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 
da Lei Federal no 8.666/93, c/c artigo 7ºda Lei Federal no 10.520/2002; 
 
6.3. As penalidades previstas acima podem ser aplicadas a critério da Administração Pública 
Municipal isolada ou cumulativamente conforme artigo 87 §2o da Lei Federal no 8.666/93. 
 
6.4. A infringência de tais penalidades encontra-se inserida no mérito administrativo, o qual 
pode aplicar-se conforme a gravidade/proporcionalidade das infrações porcentoizadas pela 
contratada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa inerente ao processo 
administrativo. 
 
6.5. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às 
mesmas condições estabelecidas neste Edital. 
 
6.6. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao 
processo. 
 
7 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
7.1. Os licitantes interessados em participar da presente licitação e que não estiverem 
cadastrados junto ao Consórcio/CONSURGE, poderão, em horário de expediente até 24 
(vinte e quatro) horas antes da hora fixada para a apresentação das propostas, cadastrarem-
se, mediante a entrega dos documentos exigidos para habilitação, devidamente autenticados, 
junto ao Setor de Cadastro para os fins de substituição da documentação exigida pelo 
Certificado de Registro Cadastral, o cadastramento não é obrigatório para participação do 
certame. 
 
7.2 - Condições de Participação na Licitação 
 
7.2.1. Poderão participar desta Licitação, os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que 
tenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 
7.2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
de suas propostas; 
 
7.2.3. Sob pena de inabilitação e desclassificação, todos os documentos apresentados 
deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante da proposta de preços; 
 
7.2.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
7.2.4.1. Concordatárias ou em processo de falência ou recuperação judicial, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
7.2.4.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e suspensa, de acordo 
com art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, caso 
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participe do Processo Licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo 
único da Lei Federal 8.666/93; 
 
7.2.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias 
entre si; 
 
7.2.4.4. Cujos diretores, responsáveis legais, ou técnicos, membros do Conselho Consultivo, 
Deliberativos ou Administrativos ou sócios, que pertençam, ainda, que parcialmente, a 
empresa do mesmo grupo que estejam participando desta licitação;  
 
7.2.4.5. Inadimplentes com o Consórcio/CONSURGE ou cujo diretor tenha participado de 
outra empresa que, também, se tornou inadimplente com o Consórcio/CONSURGE; e 
estrangeiras que não funcionem no País.  
 
7.3. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos e vincula a licitante proponente aos termos e 
condições gerais e especiais aqui estabelecidos. 
 
Envelope nº 1 – Proposta de Preços. 
 
Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação. 
 
8 - CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
 
8.1. Só poderão se credenciar para participar do presente pregão as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, devendo a comprovação ser feita através de Contrato Social no 
ato do credenciamento. 
 
8.2. A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento de identidade ou outro equivalente 
(com foto), devendo disponibilizar uma cópia de forma definitiva, que fará parte do 
credenciamento das empresas. 
 
8.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
8.3.1. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade 
empresária proponente, o representante 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. 
 
8.4. Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar Declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua o inciso 
VII, art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002 – Anexo III. 
 
8.5. Apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, que 
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mais de uma empresa indique o mesmo representante. 
 
8.6. O Pregoeiro deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias reprográficas de 
quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda documentação mencionada nos 
itens acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva ao 
Consórcio/CONSURGE, sob pena de não credenciamento. 
 
8.7. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro no momento 
do credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares. 
 
8.8. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a 
impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1ª parte do item seguinte. 
 
8.9. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as 
ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os 
termos de sua proposta escrita, igualmente, o licitante não poderá praticar qualquer ato na 
sessão de realização do certame, como a interposição de recursos. 
 
8.10. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou pelo Pregoeiro (ou servidor especialmente designado para tal). 
  
8.11. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora 
dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração do representante legal 
da empresa, afirmando que atende todas as exigências de habilitação constante no presente 
edital. 
 
8.12. Para participar do certame a microempresa e empresa de pequeno porte interessada 
deverá comprovar o enquadrando apresentando, fora do envelope de habilitação declaração 
conforme Anexo V, deverão ainda apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial. 
 
8.13. Se o licitante estiver apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 
a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, deverá apresentar declaração (Anexo VI) de que 
cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), nos termos do art. 3º da citada Lei e que não está sujeito a quaisquer dos 
impedimentos do § 4º deste artigo, ou certidão expedida pela Junta Comercial comprovando 
sua condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. 
 
Obs: O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 
administrativamente, sob pena de responsabilização nos termos da lei.  
 
9 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e 
os documentos de habilitação será pública e dirigida por um Pregoeiro. 
 
9.2. Aberta a sessão, a proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser 

mailto:licitacao@consurge.saude.mg.gov


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS 

CNPJ: 20.101.246/0001-67 
licitacao@consurge.saude.mg.gov.br 

(33) 3203-8863 
  

 

Rua Pedro Lessa, nº 126 – Bairro de Lourdes – Governador Valadares/MG – CEP: 35.030-440 

  

apresentados separadamente, em envelopes fechados, com os seguintes dizeres: 
 
Envelope 1 - Proposta de Preços 
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas 
- CONSURGE  
Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes – Governador Valadares/MG 
Processo Licitatório Nº:019/2021 
Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:008/2021 
 
Proposta 
 
Envelope 2 - Documentos de Habilitação 
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas 
- CONSURGE  
Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes – Governador Valadares/MG 
Processo Licitatório Nº:019/2021 
Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:008/2021 
 
Habilitação 
 
9.3. Não será aceita a participação de licitante atrasado, a não ser como ouvinte. 
 
9.3.1. Será considerada atrasada a licitante que, cujo representante apresentar-se ao local de 
realização da sessão pública após a abertura do primeiro envelope de Proposta de Preços. 
 
9.4. Aberto inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços será feita a sua 
conferência e posterior rubrica pelos presentes. 
 
9.5. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na forma 
descrita deste Edital. 
 
9.6. Serão desclassificadas empresas que apresentarem envelopes abertos quando do 
momento da solicitação destes por parte do Pregoeiro. 
 
10 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
10.1. A Proposta de Preço deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em papel 
timbrado da empresa ou no modelo padrão constante do Anexo VI deste Edital,                         redigida com 
clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem 
emendas, rasuras e entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas 
páginas pelo sócio da empresa ou representante devidamente qualificado, sob pena de 
desclassificação. 
 
10.2. A Proposta de Preço deverá conter: 
 
10.2.1. Preço unitário, total e global do objeto, em moeda corrente nacional, expressos em 
algarismos, em caso de divergência entre os valores propostos, serão considerados os valores 
unitários. O preço global da proposta deverá ser escrito em algarismos e por              extenso. 
10.2.2. Os preços unitários deverão ser apresentados com precisão de 02 (duas) casas 
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decimais. 
 
10.2.3. Declaração expressa de que os preços contidos na Proposta incluem todos os custos 
e despesas, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
encargos sociais, trabalhistas, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos. 
 
10.2.4. A empresa licitante poderá cotar todos ou quaisquer itens. 
 
10.2.5. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua 
apresentação. 
 
10.3. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, 
nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos os efeitos 
legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas 
não exigidas pelo presente Edital. 
 
10.4. Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem as exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
10.5. A apresentação da proposta implicara em plena aceitação, por parte do proponente, de 
todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 
 
11 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
11.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar contidos no Envelope 02, na 
sua forma original, por qualquer processo de cópia autenticado por Cartório competente, ou 
ainda, autenticados pelo Pregoeiro, quando da abertura do Envelope 02, mediante 
apresentação e conferência dos originais. Os documentos de habilitação são os abaixo 
discriminados: 
 
11.2. Para Comprovação da Habilitação Jurídica: 

 
11.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 
11.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, 
acompanhadas de documentos de eleições de seus administradores; 
 
11.2.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova 
de diretoria em exercício; 
 
11.2.4. 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; 
 
11.2.5. Certidão de Credenciamento no Programa de Alimentação do Trabalhador – 
PAT, expedida pelo Ministério do Trabalho (Lei nº 6.321 de 14 de abril de 1976 e Decreto 
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nº 5 de 14 de janeiro de 1991). 
 

11.3. Para A Comprovação da Regularidade Fiscal: 
 
11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
11.3.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão 
Conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa 
ou Positiva com efeitos Negativos; 
 
11.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, do domicilio ou da sede da proponente; 
 
11.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do 
domicílio ou da sede da proponente; 
 
11.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
pela lei; 
 
11.3.6. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando a 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
11.3.6.1. Ficando aceita a certidão unificada de débitos federais nos termos da portaria nº 
358 de 05 de setembro de 2014 do Ministério da Fazenda. 
 
11.4. Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas: 
 
11.4.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
11.5. Para Prova da Qualificação e Econômica – Financeira: 

 
11.5.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
 
11.5.2. Além dos parâmetros mínimos necessários que compõem o edital, é imprescindível 
que a licitante comprove que seu endividamento geral, apurado com base no balanço 
patrimonial do último exercício é menor ou igual a 0,80. O endividamento geral será 
calculado conforme abaixo: 

• EG = Endividamento Geral 

• EG = Passivo Exigível (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Ativo Total 
(Ativo Circulante + Ativo Não Circulante); 
 
11.5.2.1. A Capacidade financeira da licitante também será aferida mediante a obtenção dos 
índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) maiores ou iguais a 1 (> ou = 1), 
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resultantes da aplicação das fórmulas abaixo: 
 
Liquidez Geral (LG) = Ativo  Circulante + Realizável longo  Prazo 
                                      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
Liquidez Corrente (LC) = Ativo  Circulante 
                                          Passivo Circulante 
 
(Índices previstos com base no art.19, §11 na IN n /06/2013 do MPOG e nos estudos 
contidos nos julgados do TCE/SP específicos para empresas de cartão alimentação – 
TC-1395/989/14-8, TC-2525/989/14-1, TC-00004210.898.14-1 e TCE/RJ processo nº 
108.578-7/14) 
 
11.5.3. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório 
Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, com data de expedição limitada a 60 (sessenta) dias; 
 
11.6. Para a Comprovação da Qualificação Técnica 
 
11.6.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado de que atua no ramo de fornecimento do objeto desta 
licitação e de que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório Contrato 
anteriormente mantido com o emitente do atestado. 
 
11.6.1.1. Só serão considerados válidos os atestados em papel timbrado da entidade 
expedidora, com identificação do nome e endereço da entidade. O atestado deverá ser datado 
e assinado por pessoa física identificada pelo seu nome, cargo exercido na entidade, estando 
às informações sujeitas à conferência pela Comissão de Licitação. 
 
11.7. Para o Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal: 
 
11.7.1. Declaração, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor 
de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 
não mantendo ainda em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo constante do Anexo 
IV. 
 
12 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
12.1. O Pregoeiro procederá à abertura primeiramente dos Envelopes que contêm as 
Propostas de Preços, avaliando o cumprimento das condições exigidas no Edital. 
 
12.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de MENOR LANCE OU OFERTA – 
PERCENTUAL (%) POR ÍTEM, SENDO ADMITIDO TAXA ZERO OU NEGATIVA e aqueles 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em                      até 10% (dez 
por cento) à proposta de menor preço por item, para participarem dos lances verbais. 
 
12.3. Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem           10.2, 
o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para 
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que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
nas propostas apresentadas. 
 
12.4. Caso duas ou mais propostas ficarem empatadas, será realizado sorteio público, para 
definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
12.5. A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas 
previstas neste Edital. 
 
13 - DOS LANCES VERBAIS 
 
13.1. As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e 
decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior valor e os demais lances, 
em ordem decrescente de valor. 
 
13.2. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço por item e os demais 
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços. 
 
13.2.1. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
 
13.3. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do preço. 
 
13.4. Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
13.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente 
às penalidades legais e às sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
13.6. Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita e o valor estimado para a contratação. 
 
14 - DO JULGAMENTO 
 
14.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de TIPO MENOR LANCE OU OFERTA 
– PERCENTUAL (%) POR ÍTEM, SENDO ADMITIDO TAXA ZERO OU              NEGATIVA, para os 
itens licitados. 
 
14.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente 
a respeito. 
 
14.2.1. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital               e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
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14.3. Constatada e registrada a oferta de menor percentual, será identificada se a mesma de  
autoria de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
14.3.1. Caso a oferta de menor preço valida seja de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, será aberto o Envelope contendo os Documentos de Habilitação do licitante que a tiver 
formulado, para a confirmação de suas condições habilitatórias. 
 
14.3.2. Caso a oferta de menor preço válida não seja de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, o Pregoeiro verificará se alguma Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte encontra-se com o preço em até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço ofertado, 
para que a mesma tenha a oportunidade de dar um novo lance inferior ao melhor preço em 
até 05 (cinco) minutos, conforme os dispostos no § 2º do art. 44 e o § 3º do art. 45 da Lei 
Complementar 123/2006. 
 
14.4. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope contendo os 
Documentos de Habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de suas 
condições habilitatórias, somente ao término de julgamento de todos os itens licitados. 
 
14.4.1. Caso a licitante declarada vencedora seja uma Micro Empresa e Empresa de Pequeno 
Porte, a mesma terá 05 (cinco) dias úteis para regularizar pendências  FISCAIS, caso esta 
apresente alguma restrição, conforme o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 
147/2014. 
 
14.4.1.1. Caso a Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte que se beneficiar no disposto 
no subitem 14.4.1 não o fizer dentro do prazo estipulado no mesmo subitem, será convocada 
a segunda licitante melhor classificada para a verificação de suas condições habilitatórias, e 
assim sucessivamente até que aconteça a habilitação de uma das licitantes. 
 
14.5. Constatado o atendimento pleno as exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
14.6. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta que atenda as exigências editalícias, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 
 
14.7. Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro poderá negociar para que 
seja obtido um melhor preço. 
 
14.8. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela 
Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 
 
14.9. Decididos os recursos ou transcorridos os prazos para a sua interposição relativamente 
ao Pregão, o Pregoeiro devolverá aos Licitantes, julgados desclassificados no certame, os 
Envelopes contendo os Documentos de Habilitação inviolados, podendo, todavia, retê-los até 
o encerramento da Licitação. 
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15 - DOS RECURSOS 
 
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para a apresentação de contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
15.2. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante de recorrer importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da Licitação pelo Pregoeiro ao 
vencedor. 
 
15.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
15.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
15.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 
à Licitante vencedora. 
 
15.6. Os autos do procedimento permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na 
Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Pedro Lessa, 126, Bairro de Lourdes, na cida 
de Governador Valadares/MG. 
 
16 - ADJUDICAÇÃO1 E HOMOLOGAÇÃO2 
 
16.1. A adjudicação do objeto do certame será viabilizada pelo Pregoeiro Oficial, ao término 
da sessão, sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação somente será 
realizada depois de concluídos todos os procedimentos recursais. 
 
16.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente do 
Consórcio/CONSURGE, que só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo Pregoeiro; ou, quando houver recurso, pela própria autoridade 
competente. 
 
16.3. Após o resultado da licitação, e antes da homologação, poderá ser realizada, pela 
Contratante, uma vistoria nas dependências da Contratada para averiguação do atendimento 
às disposições do edital e seus anexos. 
 
16.4. A empresa vencedora da presente licitação será convocada para assinatura da 
respectiva ata, conforme minuta em anexo. 
 
16.5. Colhidas às assinaturas, o Contratante providenciará a imediata publicação da ata e, se 
for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior. 
 
 

 
1Adjudicação é o ato pelo qual se atribui ao vencedor o objeto da licitação para a subsequente efetivação do contrato, em outras palavras, é a indicação do 
licitante vencedor conforme demonstra os autos do processo. 
2A homologação é o ato de controle pelo qual a autoridade superior confirma o julgamento das propostas e ainda concorda com os demais atos até então 
praticados pela comissão de licitação. 
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17 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
17.1. Os pagamentos serão realizados 30 (trinta) dias, após emissão de nota fiscal, 
devidamente certificada pelo setor competente. 
 
17.2. Para efeito de pagamento, a licitante vencedora encaminhará ao Departamento 
Responsável pela contratação da prestação de serviço, a respectiva nota fiscal/fatura que 
deverá conter o valor unitário e total dos itens fornecidos naquele período, conforme proposta 
ou lance ofertado na sessão do Pregão. Juntamente deverá vir as Certidões Negativas do 
INSS e do FGTS da empresa, ambas dentro de seu prazo de validade. 
 
17.3. Os pagamentos serão efetuados dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 
data de entrada da nota fiscal/fatura. 
 
17.4. As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada 
para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem (a) começará a fluir a 
partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções; 
 
17.5. O pagamento será feito pela Tesouraria ou depositado em conta corrente em nome da 
licitante vencedora; 
 
17.6. O valor contratado, não sofrerá qualquer tipo de alteração ou ressalvadas as hipóteses 
previstas no artigo 65, da Lei Federal nº 8666/93. 
 
18 - DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
18.1. Após a homologação do Processo, a empresa vencedora assinará contrato de prestação 
de serviços nos termos deste Edital. 
a) A Administração, em todo tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidades para si, 
independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá, sem 
prejuízo das demais penalidades aplicáveis a contratada, rescindir o contrato, baseada nas 
Leis Federais nº 8.666/93, 8.883/94 e 10.520/02; 
b) O Licitante vencedor deverá estar em conformidade com os documentos de habilitação 
no ato da assinatura do contrato, caso contrário será notificada para, no prazo de 05 (CINCO) 
dias úteis, comprovar as exigências referidas, com prazos de validade em vigência, sob pena 
da contratação não se realizar; 
c) O contrato será celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses, com possibilidade de 
prorrogações de prazo nos termos da Lei Federal no 8.666/1993.. 
d) O fornecimento dos serviços, objeto desta Licitação, deverá ser efetuado conforme 
requisição do responsável pela Gerência de Logistíca. 
 
18.2. A contratada deverá entregar gratuitamente em até 05 (cinco) dias úteis contados da 
assinatura do contrato todos os cartões solicitados conforme informado pela Secretaria de 
Recursos Humanos. 
 
18.3. A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente o cartão para as inclusões futuras, 
conforme necessidade do Departamento de Recursos Humanos. 
 
18.4. Os cartões deverão estar embalados individualmente e com identificação nominal, onde 
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o desbloqueio será feito por meio de contato telefônico através da central de atendimento de 
forma gratuita ou por meio eletrônico. 
 
18.5. Os cartões deverão, obrigatoriamente, ter uma única senha numérica com no mínimo 4 
dígitos, individualizada (de conhecimento restrito ao usuário), pessoal e intransferível, 
obedecendo aos padrões técnicos e características físicas que garantam a segurança quando 
da distribuição no pagamento das despesas. 
 
18.6. A empresa que apresentou a melhor proposta, durante a vigência e prorrogações do 
contrato, deverá fornecer gratuitamente reemissões de cartões e senhas aos beneficiários do 
cartão, nos casos de furto, roubo, perda, extravio ou imperfeições no cartão, com prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis para confeccionar e entregar outro cartão ao beneficiário com os 
créditos disponíveis quando solicitado. 
 
18.7. O cartão terá a validade mínima de 180 dias após o encerramento do contrato para que 
o beneficiário usufrua de créditos acumulados ou não em seu cartão. 
 
18.8. A contratada deverá fornecer ao contratante, para distribuição aos beneficiários                       manual 
para esclarecimento de dúvidas para a operação do cartão e informação sobre a rede 
credenciada. 
 
18.9. A contratada deverá fornecer aos usuários consulta de saldo/extrato do cartão e 
identificação de estabelecimentos credenciados via aplicativos para telefone celular e 
consulta na web. 
 
18.10. A contratada deverá fornecer aos usuários consulta eletrônica de saldo via ligação 
telefônica. 
 
18.11. A contratada deverá dispor de meio via internet para o envio das informações 
cadastrais e créditos de valores nos cartões, tarefa que ficará sob responsabilidade do 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
18.12. Os valores a serem creditados deverão estar disponíveis aos beneficiários em                        até 36 
(trinta e seis) horas após o envio das informações dos créditos liberados. 
 
18.13. O valor do benefício concedido a cada funcionário poderá ser revisto e atualizado 
a qualquer tempo, a critério exclusivo da contratante, que deverá comunicar a alteração à 
contratada com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data              prevista para os créditos 
mensais. 
 
18.14. Os valores creditados e disponibilizados a cada cartão deverão ser de caráter 
acumulativo, caso o seu portador não o tenha utilizado na sua totalidade dentro do mês  em 
que ocorrer o crédito, onde após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão 
ter ainda validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, para o beneficiário possa utilizá-los; 
onde ainda, transcorrido este prazo, eventual saldo remanescente dos cartões contemplados 
nesse contrato será devolvido, mediante crédito em conta corrente informada pela 
CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis. 
 
18.15. Não serão admitidos limites de créditos ao portador dos cartões, onde deverão utilizar 
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somente os créditos disponíveis em seus cartões. 
 
18.16. A empresa CONTRATADA deverá efetuar mensalmente a recarga dos créditos nos 
cartões com chip por meio de arquivo eletrônico a ser fornecido pela CONTRATANTE. 
 
18.17. Disponibilizar meio de consulta, via internet ou outros, dos créditos disponíveis (saldos) 
aos portadores dos cartões, com histórico de compras (extratos), relatórios gerenciais, bem 
como central de atendimento gratuito para esclarecer quaisquer dúvidas ou sanar quaisquer 
problemas. 
 
18.18. Deverão prever o fornecimento dos mais diversos gêneros alimentícios 
comercializados pelo estabelecimento, sem qualquer distinção, observado o limite mensal 
fixado pelo Contratante e a modalidade a que se refere o cartão (alimentação, mencionados 
no anexo I - Termo de Referência), vedado o fornecimento de bebidas alcoólicas e 
cigarros, não sendo de responsabilidade da Contratante a venda para não usuários, 
ou correspondentes a valores que ultrapassem o estipulado                         no limite de compra do 
cartão. 
 
18.19. A contratada deverá assumir a responsabilidade de reembolsar, pontualmente, os 
estabelecimentos comerciais da Rede Credenciada da Vencedora conforme acordado entre 
as partes mediante contrato de Adesão do Fornecedor, pelos valores dos créditos utilizados 
durante o período de sua validade, independentemente da vigência do Contrato, ficando 
estabelecido que a Contratante não responderá solidária ou subsidiariamente por esse 
reembolso, que é de única e inteira responsabilidade da Contratada, não transferindo 
nenhuma responsabilidade a Contratante dos serviços. 
 
18.20. Os fornecedores credenciados ao sistema da Contratada vencedora deverão fixar, para 
fornecimento, o mesmo preço "à vista", ou seja, sem acréscimo de encargos ou taxas de 
qualquer natureza, tendo como motivo o pagamento com os cartões. 
 
18.21. A contratante informará à licitante vencedora, listagem com informações dos servidores 
beneficiados com os cartões, ficando também responsável pelo acréscimo ou remoção de 
beneficiários. 
 
18.22. A contratada quando solicitada pelo Contratante, deverá disponibilizar relatórios 
gerenciais com as seguintes informações mínimas: 
 
18.22.1. Nome do usuário, número do cartão, data e valor do crédito concedido; 
 
18.22.2. Local, data e valor da utilização dos créditos pelos usuários na rede de 
estabelecimentos afiliados; 
 
18.22.3. Quantidade cartões reemitidos por usuário. 
 
18.23. As informações cadastrais dos servidores do Consórcio/CONSURGE serão fornecidas 
à Contratada, em meio magnético, conforme layout de arquivos definido pelo Contratante, na 
data de assinatura do contrato, onde a empresa contratada deverá fornecer sistema de 
gerenciamento (lançamento) dos cartões, com possibilidade de pré-cadastro dos créditos 
antes da aprovação e envio final do relatório para créditos mensais. O Consórcio/CONSURGE 
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não tem obrigatoriedade na solicitação e execução de todos os serviços mencionados neste 
edital, como também, não autoriza a contratada a divulgar seu nome em ações de marketing, 
catálogos de endereços, guias de compras e outros materiais promocionais do sistema da 
contratada, constando como empresas clientes. 
 
18.24. A empresa contratada deverá, na assinatura do contrato, apresentar uma rede 
credenciada com o mínimo de 20 (VINTE) estabelecimentos, envolvendo supermercados, 
restaurantes e estabelecimentos de natureza similar, nas áreas de atuação do Consórcio 
SAMU 192, pertencentes as Bases Descentralizadas, compreendendo (Vale do Rio Doce e 
Vale do Aço) e no mínimo 03 (três) estabelecimentos situados em um raio de 50 (cinquenta) 
quilômetros das bases descentralizadas. 
 
18.25. A proposta depois de entregue é irretratável e irrenunciável. 
 
18.26. Após a assinatura do contrato, o licitante vencedor contratado deverá entregar os 
serviços relacionados no anexo I no prazo estipulado pela secretaria a partir da emissão 
da Autorização de Serviço. 
 
19 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
19.1. A Gerência de Logistíca do Consórcio/CONSURGE terá amplo poder para fiscalizar a 
contratação, através do servidor Sr. Marcelo Lino da Silva. 
 
19.2. É responsabilidade da servidora comunicar aos seus superiores e ao setor de compras 
e licitações qualquer descumprimento de cláusula contratual ou padrão de qualidade, sob 
pena de incorrer as responsabilidades pertinentes. 
 
20 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 
 
20.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão; caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição, conforme o artigo 12, do 
Decreto 3.555/2000, a saber: 
 

Art. 12. 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.  
 
§ 1º Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24h00 (vinte e 
quatro horas).  

 

20.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 
do certame, preceituado no Parágrafo 2º do artigo 12 do Decreto 3.555/2000, a saber. 
 

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame.  

 

20.3. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 

mailto:licitacao@consurge.saude.mg.gov


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS 

CNPJ: 20.101.246/0001-67 
licitacao@consurge.saude.mg.gov.br 

(33) 3203-8863 
  

 

Rua Pedro Lessa, nº 126 – Bairro de Lourdes – Governador Valadares/MG – CEP: 35.030-440 

  

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; conforme o inciso XVIII, do 
artigo 4º da Lei Federal no 10.520/2002, a saber:  
 

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

 

20.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do 
Pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação 
do objeto da licitação ao licitante vencedor, conforme o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal 
no 10.520/2002, a saber: 
 

XX - 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; 

 

20.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, conforme 
preceituado no Inciso XVIII, do artigo 11, do Decreto 3.555/2000, a saber:  
 

XVIII - o recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;  

 

20.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento, conforme o inciso XIX, do artigo 4º da Lei Federal no 10.520/2002, a saber:  
 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento;  

 

20.7. Reportando ainda o inciso XIX, do artigo 11, do Decreto 3.555/2000, a saber: 
 

XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

 

20.8. A contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital seguirá o preceituado no 
artigo 110, da Lei Federal no 8.666/93, a saber:  
 

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  
 
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em 
dia de expediente no órgão ou na entidade.  

 

20.9. Todos os prazos iniciam e vencem em dia de expediente, conforme Parágrafo Único do 
art. 110, da Lei que disciplina licitações e contratos nº 8666/93, a saber:  
 

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em 
dia de expediente no órgão ou na entidade. 

20.10. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na preclusão do 
direito de interpor recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor; 
 
20.11. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
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20.12. O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
20.13. A petição poderá ser elaborada na própria sessão de recebimento, e, se oral, será 
reduzida a termo em ata; 
 
20.14. Não serão conhecidos os recursos interpostos, via fac-símile, e-mail ou fora dos 
respectivos prazos legais; 
 
20.15. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do 
Leste de Minas - CONSURGE, na Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados nos dias de expediente, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. Tel.: (33) 3203-
8863 - Email: licitacao@consurge.saude.mg.gov.br – Sra. Sânia Araújo Silva – Presidente da 
CPL. 
 
20.16. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, 
que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão. 
 
20.17. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 
 
21 - COMPROMISSO ASSUMIDO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 
 
21.1. A unidade administrativa responsável pelos contratos convocará o licitante vencedor, 
pelos meios viáveis (correspondência, e-mails, notificações), para assinar a Ata de Registro 
de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
convocação. 
 
21.2. A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, que representa 
o compromisso a ser firmado entre administração municipal e o licitante vencedor do certame 
e será formalizada de acordo com o Anexo desse Edital e terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua publicação. 
 
21.3. A critério do Consórcio/CONSURGE, obedecida a ordem de classificação, o licitante 
vencedor, cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro de Preços, será convocado 
para retirar a nota de empenho, que substituirá o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas 
vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata. 
 
21.4. O Consórcio/CONSURGE não está obrigado, durante o prazo de validade do registro 
de preços decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, 
podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
21.5. O direito de preferência de que trata a cláusula anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Consórcio/CONSURGE, depois de realizada a licitação 
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específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-
o menor que o obtido em referida licitação. 
 
21.6. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem 
justificativa por escrito, aceita pelo Consórcio/CONSURGE, a autoridade competente 
convocará novamente o Pregoeiro, que sem prejuízo da aplicação das sanções 
administrativas previstas neste Edital e art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de classificação, 
para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo 
licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata 
de Registro de Preços. 
 
21.7. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não seja órgão integrante do certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 
 
21.8. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
21.9. Deverão os licitantes interessados a participar desse certame observar as regras 
contidas no Decreto Federal nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a 
regulamentação do Sistema de Registro de Preços. 
 
21.10. O fornecedor contratado estará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 
21.11. Fica o contratado responsável pelos danos causados diretamente à administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelos órgãos de controle 
interno e externo do órgão licitante. 
 
22 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
22.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, 
nos termos do § 2º, art. 4º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, com as alterações do Decreto 
Federal nº 4.342, de 23 de agosto de 2002. 
 
23 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 
 
23.1. O licitante registrado terá seu registro cancelado quando: 
 
23.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
23.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
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estabelecido pelo Consórcio/CONSURGE, sem justificativa aceitável; 
 
23.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
 
23.1.4. Tiver presentes razões de interesse público. 
 
23.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da Autoridade Competente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - 
CONSURGE. 
 
23.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 
caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 
 
23.4. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações 
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666, de 12 de junho de 1993. 
 
24 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
24.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o Consórcio/CONSURGE, 
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, 
convocará o licitante vencedor para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data do recebimento da convocação, assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de 
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, com validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogável. 
  
24.1.1. Em não comparecendo, tempestivamente, para a assinatura da Ata de Registro de 
Preços, o licitante convocado decairá do seu direito à contratação, conforme preceitua o art. 
4º, incisos XXII e XXIII, da Lei Federal nº 10.520/2002; 
 
24.1.2. O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços, de até 05 (cinco) dias úteis, 
definido no item 19.1 anterior, poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito 
durante o prazo transcurso, e ocorra motivo justificado e aceito pelo Consórcio/CONSURGE; 
 
24.2. A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE a ou dos Interessados, 
e destina-se ao registro dos preços e a subsidiar o acompanhamento destes. A Ata indicará 
os fornecedores, o órgão contratante e as condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas neste Edital; 
 
24.2.1. Com a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa que teve o seu preço 
registrado assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos 
realizados, observado os quantitativos estimados. 
 
24.2.2. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de 
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Contratos com o Consórcio/CONSURGE e/ou diretamente com os interessados. 
 
24.2.2.1. O licitante registrado fica obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante 
a vigência da Ata de Registro de Preços. 
 
24.3. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor 
deverá manter as mesmas condições de habilitação; 
 
24.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura da Ata de 
Registro de Preços, ou recusar-se a assinar o referido instrumento, injustificadamente, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a referida Ata, e, 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
24.5. O Sistema de Registro de Preços não gera direito à contratação. Havendo interesse do 
Órgão Gerenciador em contratar serviços ou produtos para cada fornecimento, nos termos do 
art. 62, §4º da Lei Federal n.º 8.666/93, a Administração substituirá o termo de contrato pela 
nota de empenho, vinculada à proposta da Detentora do Sistema de Registro de Preços, 
persistindo o prazo de garantia ofertado. 
 
24.6. Os materiais/produtos/serviços que serão entregues pela DETENTORA DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS deverão ser idênticas às especificações contidas no Edital e em 
sua proposta. Caso o produto não corresponda às especificações exigidas, será rejeitado e 
poderá ser admitida uma substituição, desde que os imediatamente contados do recebimento 
da Nota de Empenho não se tenha esgotado e a Detentora da Ata de Registro de Preços 
possa fornecer, frise-se, dentro do restante do prazo. Nesta hipótese de substituição, caso 
seja realizada dentro do prazo de entrega inicial ainda não esgotado, não será aplicada a 
penalidade; se realizada após, findo aquele prazo, o produto poderá ser aceito, entretanto, 
será apurada a aplicação das multas cabíveis. 
 
24.7. A cada solicitação a licitante vencedora deverá entregar na referida Gerência de 
Logística, juntamente com a Nota Fiscal o recibo de entrega assinado pelo gestor responsável 
indicado pela Gerência de Logística, na data limite para a entrega dos materiais ou serviços.  
 
24.8. Eventuais atrasos na entrega dos materiais/produtos deverão ser justificados por escrito 
pela Detentora da Ata de Registro de Preços cabendo à Administração avaliar as razões 
externadas pela Detentora da Ata, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste 
Edital.  
 
24.9. Os materiais/produtos/serviços deverão estar em conformidade com a Lei Federal nº. 
7.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe sobre o código que estabelece as normas de 
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos art. 5°, 
inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 
 
25 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
25.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública que não tenha participado do certame objeto deste Edital, mediante 
prévia consulta ao Consórcio/CONSURGE, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
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25.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao 
Consórcio/CONSURGE, para que este indique o possível fornecedor e respectivo preço a ser 
praticado, obedecida a ordem de classificação; 
 
25.1.2. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos interessados 
que ainda irão aderir à Ata de Registro de Preços, independentemente dos quantitativos 
registrados em ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas; 
 
25.1.3. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos/entidades não poderão 
exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro 
de Preços. 
 
26 - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO  
 
26.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei Federal n.º 
8.666/93, no seu todo ou em parte. 
 
27 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
27.1. O Consórcio/CONSURGE poderá cancelar de pleno direito à nota de empenho que vier 
a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato de 
expectativa de fornecimento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial 
desde que motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa 
quando esta: 
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 
comprometam sua capacidade econômico-financeira; 
b) for envolvida em escândalo público e notório; 
c) quebrar o sigilo profissional; 
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às 
quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições 
estabelecidas pelo Consórcio/CONSURGE; 
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a 
autorize. 
 
27.2. O Consórcio/CONSURGE poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro e até a 
entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se 
chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do Processo Licitatório, fato ou circunstância 
que desabone a idoneidade da licitante. 
 
27.3. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou 
anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito do 
pregoeiro, devidamente fundamentado. 
 
27.4. A nulidade do Processo Licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no 
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parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
27.5. As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no 
momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em 
ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao 
certame. 
 
27.6. A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os 
termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
27.7. Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o 
Consórcio/CONSURGE comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as 
providências cabíveis. 
 
27.8. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão 
pública. 
 
27.9. As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Governador 
Valadares – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
27.10. Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
do presente edital, deverá ser encaminhado por escrito ao pregoeiro, no setor de Licitações. 
 
27.11. A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
27.12. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação 
regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n° 10.520/02. 
 
27.13. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
 
27.14.  É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do 
pregão. 
 
27.15. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
27.16. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente licitação serão prestadas pela Presidente da CPL, Sra. Sânia Araújo Silva, no horário 
de 08h00 ás 12h00 e das 14h00 as 18h00, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (33) 3203-
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8863. 
 
27.17. Este Edital é composto, também, pelos seguintes anexos, que o integram 
independentemente de transcrição: 
 
I) Termo de Referência; 
 
II) Modelo de Credenciamento; 
 
III) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação e Contratação e de  
Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação;  
 
IV) Modelo de declaração acerca do cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII da CF/88; 
 
V) Modelo Declaração de Micro e Pequena Empresa. 
 
VI) Modelo de Proposta de Preços. 
 
VII) Minuta de Contrato Administrativo; 
 
VIII) Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 
Governador Valadares/MG, Consórcio/CONSURGE, 09 de abril de 2021. 
 
 
 

SÂNIA ARAÚJO SILVA 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

(CÓPIA DO TERMO DE REFERÊNCIA 
CONSTANTE NA SOLICITAÇÃO) 
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ANEXO II 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:019/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº:008/2021 
 

CREDENCIAMENTO 

 
PROCURAÇÃO 

 
 
A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com sede à 

_______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato representada 

pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, 

estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto 

ao Consórcio/CONSURGE, praticar os atos necessários com vistas à participação do 

outorgante no Processo Licitatório Nº:019/2021, na Modalidade Pregão Presencial para 

Registro de Preços Nº:008/2021, usando dos recursos legais e acompanhando-os, 

conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, apresentar lances 

verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em 

outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 
 
______________, ___ de _________ de 2021. 
 
 
 
 
 

(Reconhecer firma) 
 
 
 
* Este documento deverá ser apresentado o Pregoeiro no momento do Credenciamento, 
acompanhado do ato constitutivo e documento de identidade. 

 
 
 

OBS.: (A licitante poderá apresentar outros textos que serão analisados, porém, condizentes 
com o solicitado neste certame, pois estes são apenas modelos). 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO 
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
A empresa _______________, inscrita no CNPJ ou CPF sob o  

n°________________________ , com sede  (endereço completo da sede da empresa ou do 

licitante – pessoa física) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação e que CUMPRE todos os requisitos habilitatórios no Pregão 

Presencial para Registro de Preços Nº:008/2021 do Consórcio/CONSURGE, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 

 
____________, ______ de _____________ de 2021. 
 
 
 
 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 
(assinatura) 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:019/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº:008/2021 

(Papel timbrado da empresa) 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
  
 
...................................................., inscrito no CNPJ n° .............................., por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr (a).............................., portador (a) da Carteira de Identidade 

n° .............................., e do CPF n° ..................................., DECLARA, para fins do dispostos 

no inc. V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 
___________________, ____de ________ de 2021. 
 
 
 
 

(Representante Legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante; 
- Se a licitante possuir menores de 14 (quatorze) anos aprendizes, deverá declarar essa 
condição. 
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ANEXO V 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:019/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº:008/2021 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE3 

 
 
A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr.(a) _______________________________, portador 

do Documento de Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº 

__________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como ________________________________ (incluir a condição da empresa: 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 

123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

 

[   ] Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, 

estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções 

previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 
____________________, ___ de _________________ de 2021. 
 
 
 

__________________________________________________ 

Representante Legal 
 
 
 
 
 

 
3IMPORTANTE: 
1. As licitantes deverão entregar esta declaração na fase de credenciamento, assinalando uma das condições em epígrafe. 
2. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação 
da veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06. 
3. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, falsa ou inverídica sujeitará a licitante as Sanções 
Administrativas previstas no item 21 deste edital, bem como sanções penais cabíveis. 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:019/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº:008/2021 
 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em 
administração, gerenciamento, emissões de cartões por meio eletrônico com chip de segurança, tipo 
refeição e alimentação, utilizáveis em estabelecimentos comerciais credenciados, destinados a 
atender as demandas dos servidores do Consurge, conforme Portaria No:067, de 15 de dezembro de 
2020/CONSURGE. 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
Nome Fantasia: ______________________Razão Social: __________________ 
CNPJ:___________________Endereço:______________Bairro:______________                 
Cidade: __________________CEP: _________________ 
Telefone: ________________ Fax: ____________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Representante Legal: ______________________________________ 
CPF: ______________________ RG: _________________________ 

 

ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
TAXA 

ADMINISTRATIVA 
(%) 

01 SERV. 
600 

Cartões 

Contratação de empresa especializada em administração, 
gerenciamento, emissões de cartões por meio eletrônico 
com chip de segurança, tipo refeição e alimentação, 
utilizáveis em estabelecimentos comerciais credenciados, 
destinados a atender as demandas dos servidores do 
Consurge, conforme Portaria No:067, de 15 de dezembro 
de 2020/CONSURGE 

 

 
Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que: 
 

• Submete-se a todas as condições do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:008/2021 
e seus respectivos anexos; 

• Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 

• A entrega dos produtos/serviços deverá acontecer na sede do Órgão contratante 
(Consórcio/CONSURGE). 

• A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 
_______________, _____ de _____________ de 2021. 

 
 
 

____________________________ 

Carimbo CNPJ/MF- 
Assinatura e identificação do Representante Legal 
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ANEXO VII 

 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
Processo Licitatório Nº:019/2021 
Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº:008/2021 
Termo de Contrato Administrativo Nº:______/2021 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS - 
CONSURGE E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA 
_______________ PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, 
GERENCIAMENTO, EMISSÕES DE CARTÕES POR MEIO 
ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA, TIPO REFEIÇÃO E 
ALIMENTAÇÃO, UTILIZÁVEIS EM ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS CREDENCIADOS, DESTINADOS A ATENDER AS 
DEMANDAS DOS SERVIDORES DO CONSURGE, NOS 
TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO Nº:008/2021. 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
DO LESTE DE MINAS - CONSURGE, sediado na Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, 
na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o 
nº:20.101.246/0001-67, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, Sr. Narcélio 
Alves Costa, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade MG-
3.302.048 e do CPF:526.905.476-00, residente a Rua Carlos Drumont de Andrade, 662, Bairro 
Belvedere, neste município de Governador Valadares/MG, residente e domiciliado neste 
Consórcio/CONSURGE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro 
lado, a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
__________________, localizada na(o) _________________________________, neste ato 
representada pelo seu ________________, Sr. ___________________, portador da Carteira 
de Identidade nº __________________, expedida pela SSP/__, CPF nº ______________, 
doravante denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante no Processo Licitatório 
Nº:019/2021, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:008/2021, resolvem 
celebrar o presente Contrato, para a contratação de empresa especializada em administração, 
gerenciamento, emissões de cartões por meio eletrônico com chip de segurança, tipo refeição 
e alimentação, utilizáveis em estabelecimentos comerciais credenciados, destinados a 
atender as demandas dos servidores do Consurge, conforme Portaria No:067, de 15 de 
dezembro de 2020/CONSURGE, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, na Lei Federal no 8.666/1993 e demais legislações pertinentes, em suas 
alterações posteriores, ou em outros dispositivos legais que vierem a substituí-los, que as 
partes se sujeitam a cumprir, mediante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Constitui objeto do presente instrumento a 
contratação de empresa especializada em administração, gerenciamento, emissões de 
cartões por meio eletrônico com chip de segurança, tipo refeição e alimentação, utilizáveis em 
estabelecimentos comerciais credenciados, destinados a atender as demandas dos 
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servidores do Consurge, conforme Portaria No:067, de 15 de dezembro de 2020/CONSURGE. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO - O valor do presente Contrato Administrativo é de 
R$ ................. (. ), conforme Processo Licitatório No:019/2021 - Pregão Presencial para 
Registro de Preços No:008/2021. 
 

ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
TAXA 

ADMINISTRATIVA 
(%) 

01 SERV. 
600 

Cartões 

Contratação de empresa especializada em administração, 
gerenciamento, emissões de cartões por meio eletrônico 
com chip de segurança, tipo refeição e alimentação, 
utilizáveis em estabelecimentos comerciais credenciados, 
destinados a atender as demandas dos servidores do 
Consurge, conforme Portaria No:067, de 15 de dezembro 
de 2020/CONSURGE 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1. Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da entrega do serviço, devidamente executado, discriminado nas respectivas 
ordens de fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo 
recebimento do objeto. 
 
3.2. Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a CONTRATADA deverá 
fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em 
nome do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de 
Minas - CONSURGE, CNPJ nº 20.101.246/0001-67, o número de sua conta bancária, o nome 
do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela 
remuneração apurada. 
 
3.3. A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente 
ao representante da CONTRATANTE, que somente atestará a entrega das mercadorias e 
liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas 
as condições pactuadas. 
 
3.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 
será devolvida à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento 
ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS - Ressalvado as hipóteses previstas 
em lei, não será permitido qualquer tipo de reajuste do preço estabelecido na cláusula 
segunda deste instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA DE SERVIÇOS E MATERIAIS 
 
5.1. A prestação dos serviços poderá ser suspensa por fato superveniente ou excepcional, 
estranho à vontade das partes, que altere as condições da execução do presente contrato, 
ou de terceiro, reconhecido pelo contratante em documento contemporâneo à sua 
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ocorrência. 
 
5.2. O presente contrato tem início na data de sua assinatura e encerrando em 31 de 
dezembro de 2021, podendo haver prorrogações de prazo em consonância com a Lei Federal 
No:8.666/1993. 
 
5.3. Subsistirá na forma da lei, a responsabilidade do licitante adjudicado pela qualidade, 
correção e segurança do objeto licitado, mesmo tendo-o recebido em caráter definitivo. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES 
6.1 O atraso injustificado na entrega dos serviços sujeitará a licitante, a juízo da 
Administração, a multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 
20% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei Federal nº8.666/93; 
6.2 Ocorrendo à inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, a Administração 
poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da 
Lei Federal no 8.666/93: 
a) Advertência por escrito (NOTIFICAÇÃO); 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 20% (vinte por cento) 
sobre o total do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Consórcio/CONSURGE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 
a penalidade de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 
da Lei Federal no 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei Federal no 10.520/2002; 
6.3 As penalidades previstas acima podem ser aplicadas a critério do 
Consórcio/CONSURGE isolada ou cumulativamente conforme artigo 87 §2 da Lei Federal no 
8.666/93. 
6.4 A infringência de tais penalidades encontra-se inserida no mérito administrativo, o qual 
pode aplicar-se conforme a gravidade/proporcionalidade das infrações porcentoizadas pela 
contratada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa inerente ao processo 
administrativo. 
6.5 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada 
vista ao processo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
7.1. Do contratante 
 
7.1.1. Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato; 
7.1.2. Orientar a contratada para que os pagamentos e os documentos de cobrança não 
sofram atrasos; 
7.1.3. Notificar, por escrito, a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais 
irregularidades, encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de 
multas, retenção por danos causados e quaisquer débitos da contratada; 
7.1.4. A ausência de notificação não exime a contratada das responsabilidades 
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determinadas no contrato; 
7.1.5. Para o cumprimento do objeto, o contratante se obriga a fornecer toda a 
documentação, dados e demais informações que se fizerem necessárias à execução dos 
trabalhos. 
7.2. Da contratada 
7.2.1. Manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições de 
habilitação exigidas no processo licitatório; 
7.2.2. Operar como uma organização completa, independente e sem vínculo com o 
contratante, fornecendo serviços de comprovada qualidade, sem ônus adicionais para o 
contratante; 
7.2.3. Não subempreitar o contrato a terceiros, sem prévia comunicação e/ou autorização 
do contratante; 
7.2.4. Responsabilizar-se por   eventuais   danos   causados   a   terceiros   ou   ao 
contratante, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO - A rescisão contratual poderá ser determinada por 
ato unilateral do contratante, amigavelmente, por acordo entre as partes, ou, judicialmente, 
observado o disposto nos artigos 78, 79 e 80, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 
modificações. 
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da 
execução do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias descritas no 
edital, a saber: 
 

DOTAÇÃO NOMENCLATURA FONTE 

   

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO: 
 
10.1. O presente contrato de expectativa de fornecimento poderá ser rescindido, bem como 
ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência deste 
contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 
Federal n. º 8.666/93, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesa quando esta:  
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que 
comprometam sua capacidade econômico-financeira; 
b) for envolvida em escândalo público e notório; 
c) quebrar o sigilo profissional; 
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e 
às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições 
estabelecidas pelo Consórcio/CONSURGE; 
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que 
a autorize. 
 
10.2.  A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto 
no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUJEIÇÃO E DOS CASOS OMISSOS - As partes 
submetem-se às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores modificações, cujos 
dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao edital e ao 
Processo Licitatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Quaisquer 
controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n° 10.520/02, 
subsidiariamente a Lei Federal n. º 8.666/93, e suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, com 
exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em três (03) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, 
que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura. 
 
Governador Valadares, Consórcio/CONSURGE - MG, ___ de ____________ de 2021. 
 
 

 
NARCÉLIO ALVES COSTA 

Diretor Executivo 
Consórcio/CONSURGE 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome ______________________________  Nome __________________________ 
 
CPF: ____________________________      CPF: ______________________________ 
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2021. 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº:019/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº:008/2021 
 
 
PREÂMBULO 
 
Aos __ dias do mês de ________ de 2021, na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE, foi celebrada e assinada 
a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial 
Nº:008/2021 do respectivo resultado homologado, publicado em __/__/2021, que vai assinada 
pelo Diretor Executivo do Consórcio/CONSURGE e pelo representante legal do licitante 
classificado para Registro de Preços e relacionado abaixo, a qual será regida pelas regras e 
condições constantes do Processo Licitatório em epigrafe e nesta Ata de Registro de Preços. 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
DO LESTE DE MINAS - CONSURGE, sediado na Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, 
na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o 
nº:20.101.246/0001-67, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, Sr. Narcélio 
Alves Costa, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade MG-
3.302.048 e do CPF:526.905.476-00, residente a Rua Carlos Drumont de Andrade, 662, Bairro 
Belvedere, neste município de Governador Valadares/MG, adiante denominado simplesmente 
MUNICÍPIO e ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS e de outro lado, a 
empresa adjudicatária abaixo doravante denominada simplesmente COMPROMISSÁRIA, 
com base no Processo de Licitação Nº:019/2021, Pregão Presencial para Registro de Preços 
Nº:008/2021, e de conformidade com Lei Federal nº. 10.520/02; Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 
Complementar nº. 123/2006, observadas as cláusulas e condições seguintes: 
 
1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste 
Consórcio/CONSURGE, observada a ordem de classificação, o preços do fornecedor 
registrado a seguir relacionado, objetivando a eventual a contratação de empresa 
especializada em administração, gerenciamento, emissões de cartões por meio eletrônico 
com chip de segurança, tipo refeição e alimentação, utilizáveis em estabelecimentos 
comerciais credenciados, destinados a atender as demandas dos servidores do Consurge, 
conforme Portaria No:067, de 15 de dezembro de 2020/CONSURGE, conforme 
especificações constantes do anexo I deste edital, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório. 
 
1.1. Fornecedor 
 
Empresa __________________, CNPJ nº. ____________, com sede à Rua 
__________________, CEP: ___________, telefone: (__) ________, fax: (__) _________, 
representada por Sr(a). ______, _________ (nacionalidade e estado civil), residente e 
domiciliado(a) em ________, RG n. _________ SSP/__, CPF n. _____________________. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Contratação de empresa especializada em 
administração, gerenciamento, emissões de cartões por meio eletrônico com chip de 
segurança, tipo refeição e alimentação, utilizáveis em estabelecimentos comerciais 
credenciados, destinados a atender as demandas dos servidores do Consurge, conforme 
Portaria No:067, de 15 de dezembro de 2020/CONSURGE. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses, 
conforme o estabelecido no inciso III, § 3º do Art. 15 da Lei Federal  nº 8.666 de 1993, terá 
inicio na data de sua assinatura, tendo como eficácia legal após a publicação do seu extrato 
no Diário Eletrônico do Município. 
 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
estará obrigada a adquirir os serviços objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de 
Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, 
entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
 
2.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o 
compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga 
a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às 
penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
 
2.4. A contratação decorrente desta Ata será formalizada mediante contrato a ser firmado 
entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de 
Minas - CONSURGE e a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame no prazo máximo de até 2 
(dois) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE. 
 
2.5.  Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Consórcio/CONSURGE 
não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por todos os órgãos da 
Administração Pública, desde que autorizados pelo Consórcio/CONSURGE. 
 
3.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado nesta Ata. 
 
3.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma. 
 
3.4. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO DETENTOR DA ATA REGISTRADO, DOS PREÇOS DE 
FORNECIMENTO 
 
4.1. A partir desta data, ficam registrados neste Consórcio/CONSURGE os preços do 
fornecedor a seguir relacionado, com fins a atender o objeto da presente ATA, visando 
atender as necessidades do órgão acima indicado, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO E 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1. O prazo de entrega dos cartões é de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
Nota de Empenho e Autorização de Serviço, em remessa única, no seguinte endereço: Rua 
Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Valadares/MG - 
CEP:35.030-440. 
 

5.2. Os cartões serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Ter- mo de 
Referência e na proposta. 
 

5.3. Os cartões poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contra tada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
5.4. A CONTRATA deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, responsabilizando-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor. 
 
5.5. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência 
de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de 
impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em 
documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 
5.6. Aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação 
e controle adotados pelo Consórcio/CONSURGE, acatando as observações feitas pela 
FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos serviços e à qualidade dos materiais empregados 
e obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a CONTRATANTE 
julgar necessário. 
 
5.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
5.8. A empresa vencedora, quando da solicitação do material, deverá retirar a nota de 
empenho até 05 (cinco) dias úteis, a partir da efetiva comunicação, sob pena de decair o 
direito à contratação. 
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5.9. Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato da 
emissão da nota de empenho, ou recusar-se injustificadamente a receber a nota de empenho 
no prazo estabelecido, os demais licitantes serão convocados para celebrar o contrato, 
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
6.1. O recebimento dos produtos será realizado por técnicos da Contratante, na forma revista 
no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, observando-se as disposições constantes do Termo 
de Referência. 
 
6.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta ata, mesmo que a entrega deles decorrente esteja prevista para data posterior a do 
seu vencimento. 
 
6.3. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota 
Fiscal/Fatura correspondente. 
 
6.4. A contratada deverá garantir total integridade do produto, objeto desta licitação, desde 
o seu início até a sua entrega final. Devendo atentar para que os produtos sejam 
reconhecidamente de primeira qualidade, observando-se, rigorosamente, as características 
especificadas. 
 
6.5. Os cartões serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 

6.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 
dia do esgotamento do prazo. 
 

6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – Os valores do 
objeto do presente, serão os constantes da proposta do vencedor e os registrados na Ata de 
Registro de Preços. 
 
7.1. A condição de pagamento pela execução do objeto da presente licitação será mensal. O 
pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega definitiva do objeto, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, o visto da Diretoria requisitante, 
comprovando a entrega, e após assinatura e recebimento da Nota de Empenho, através de 
depósito bancário, que será realizado pelo Setor de Finanças deste Consórcio/CONSURGE, 
desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela adjudicatária.  
 
7.2. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar nota fiscal/fatura, de acordo 
com a Nota de Empenho, indicando o objeto, quantidade, preço unitário e preço total.  
 
7.3. O pagamento não será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
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obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.  
 
7.4. Caso o preço do item registrado esteja maior que o praticado no mercado, a unidade 
requisitante poderá deixar de contratá-lo por meio do Registro de Preços4, desde que deixe 
comprovado no processo de aquisição que o preço do item registrado está maior que o 
praticado no mercado e informe o fato ao Administrador do Registro de Preços. 
 
7.5. Previamente ao acionamento da Ata de Registro de Preços, e periodicamente durante 
sua vigência, a administração deve efetuar ampla pesquisa de mercado, considerando os 
quantitativos, a fim de verificar a aceitabilidade do preço do produto a ser adquirido, em 
observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei Federal nº 8.666/935. 
 
7.6. Para a verificação do preço praticado no mercado, para efetivar a aquisição, o órgão 
responsável pela emissão da nota de fornecimento deverá realizar pesquisas de preços e 
juntar ao procedimento de forma suficiente afim de cumprir o objetivo de trazer aos autos os 
melhores parâmetros de preços adotados para a compra dos materiais/produtos do 
Consórcio/CONSURGE. 
 
7.7. O prazo para início do fornecimento será de imediato quando do recebimento da Ordem 
de Serviços ou Nota de Empenho, expedida pelo setor competente do 
Consórcio/CONSURGE. 
 
7.8. Quando houver necessidade, fica resguardado ao Consórcio/CONSURGE o direito de 
solicitar a quantidade de produtos que julgar ser necessários para atendimento às suas 
atividades. 
 
7.9. Aquele que por ocasião da execução do objeto licitado, deixar de atender algum dos 
quesitos obrigatórios constantes do Termo de Referência, deverá ser substituído de imediato, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas. 
 
7.10. O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade da 
documentação obrigatória da licitante vencedora, por meio de consulta "on-line" feita pela 
Diretoria Financeira ou mediante a apresentação da documentação obrigatória (FGTS e 
INSS), devidamente atualizada. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
8.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com o Consórcio/CONSURGE, podendo ser 
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei Federal No:10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e no contrato e das demais 

 
4 § 4º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.  
5 Acórdão n.º 65/2010-Plenário, TC-000.295/2009-9, rel. Min. Aroldo Cedraz, 27.01.2010. 
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cominações legais. 
 
8.1.  Será aplicada multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação 
à licitante que, sem justificativa aceita pela Administração: 
a) cometer fraude fiscal; 
b) apresentar documento falso; 
c) fizer declaração falsa; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido; 
f) não assinar a Nota de Empenho, a Ordem de Execução de Serviço ou o contrato no 
prazo estabelecido; 
g) deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
h) não mantiver a proposta. 
 
8.2. Para os fins da subcondição da alínea “d”, reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei Federal Nº:8.666/93. 
 
8.3.  Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o  Consórcio/CONSURGE 
poderá aplicar ao fornecedor as seguintes sanções: 
I – Advertência; 
II – Multas percentuais, nos termos estabelecidos no Edital; 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a dois anos; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior; 
V – Impedimento de licitar e contratar com o Consórcio/CONSURGE pelo prazo de até 5 
(cinco) anos. 
 
8.4. Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir 
preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as multas previstas no Termo 
de Referência e no Contrato Administrativo, segundo a gravidade da falta. 
 
8.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação, 
impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
cumulativamente as de multa, as quais, por sua vez, poderão ser descontadas dos 
pagamentos a serem efetuados; 
 
8.6. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada (se houver), além da perda 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
8.7. A aplicação de quaisquer penalidades previstas neste instrumento será precedida de 
regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA NONA – DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL 
 
9.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores. 
 
9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido; 
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.  
 
9.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes 
do pedido de fornecimento; e 
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
9.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a 
obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA IRREAJUSTABILIDADE DE PREÇOS - Os preços constantes 
da presente Ata de Registro de Preços não sofrerão quaisquer reajustes durante todo o 
tempo de sua vigência, ressalvado o previsto na CLÁUSULA NONA supra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO - O Ordenador de Despesas 
delega competência ao(a) servidor(a) responsável pelo Departamento de Recursos 
Humanos, para solicitar a aquisição do objeto ora registrado e fiscalizar a execução desta 
Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
12.1. Compete ao órgão gerenciador: 
a) Administrar a presente Ata; 
b) Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços. 
 
12.2. Compete às Entidades Participantes destinatários: 
a) Requisitar o fornecimento de materiais cujos preços encontram-se registrados nesta Ata. 
b) Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente a 
quantidade de material solicitado. 
c) Elaborar termo contratual, quando necessário nas situações previstas em   Lei. 
d) Efetuar o pagamento referente a aquisição do material nos termos previstos no edital 
da Licitação de Registro de Preços. 
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12.3. Compete à CONTRATADA, além daquelas previstas no Termo de Referência, Anexo 
I, as seguintes: 
a) Retirar a Nota de Empenho no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação 
para recebimento, nos termos do edital parte integrante desta Ata de Registro de Preços. 
b) Entregar os materiais no local previsto no instrumento convocatório, de acordo com os 
termos do edital. 
c) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pelos órgãos e entidades referentes à forma de prestação dos serviços e ao cumprimento 
das demais obrigações assumidas nesta Ata. 
d) Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que 
se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas. 
e) Ressarcir os prejuízos causados ao Estado do Amazonas ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometidas na execução das obrigações assumidas na presente 
Ata. 
f) Cumprir as obrigações descritas no Edital e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO     DE 
PREÇOS 
 
13.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
 
I - Pela Administração, quando: 

a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de  Preços; 
b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não 

aceitar sua justificativa; 
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 

de preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente do 

registro de preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração; 
 

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços: 
 
13.2. a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultado ao Consórcio/CONSURGE a 
aplicação das penalidades previstas neste ajuste, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
13.3. a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
documento, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de  preços. 
 
13.4. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da  detentora, a 
comunicação será feita por publicação na IMPRENSA OFICIAL, considerando-se cancelado 
o preço registrado após a publicação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO 
DAS ORDENS DE FORNECIMENTO 
 
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso 
a caso, pelo Ordenador de Despesas do Consórcio/CONSURGE. 
 
14.2. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou 
parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante. 
 
14.3. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o Consórcio/CONSURGE poderá 
ou não contratar o objeto registrado; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 
 
15.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº:008/2021 
e seus anexos, o Anexo I – Termo de Referência e a proposta da empresa classificada em 
1º, lugar no certame supracitado. 
 
15.2. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na Lei 
Federal nº.8.666/93 e demais legislação pertinente. 
 
15.3. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da Comarca 
da cidade de Governador Valadares/MG, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de 
fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias 
para que produza jurídicos e legais efeitos. 

 
Governador Valadares, Consórcio/CONSURGE - MG, ___ de _________ de ____. 
 
 

 
NARCÉLIO ALVES COSTA 

Diretor do Consórcio/CONSURGE 
Órgão Gerenciador 

COMPROMISSÁRIO 

 
 
TESTEMUNHAS: 

Nome: _______________________  Nome: ________________________ 

CPF:__________________________  CPF:__________________________ 
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº:008/2021 

 
 
 
EMPRESA: _____________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO COMPLETO: _________________________________________________ 
 
CNPJ/MF DA EMPRESA: __________________________________________________ 
 
TELEFONE: (__) ______________________ FAX:(__) ____________________ 
 
E-MAIL: ________________________________ 
 
 
                
Recebi do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste 

de Minas - CONSURGE, cópia do Edital do Pregão para Registro de Preços Nº:008/2021, 

cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão recebidos pelo 

Pregoeiro Oficial às 10h00 do dia 23/04/2021, na sala da Comissão Permanente de Licitações, 

situado á Rua Pedro Lessa, 126 – Bairro de Lourdes, na cidade de Governador Valadares/MG. 

 
Governador Valadares, Consórcio/CONSURGE - MG, ___ de ____________ de 2021. 
 
 
 
 

_______________________________ 
NOME DA EMPRESA 

CNPJ: _____________ 
 
 
 
 
Nome Legível: _______________________________________ 
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