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1. PREÂMBULO
1.1. A Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, Autarquia de Regime Especial, “ex vi” da
Lei nº 11.154, de 29 de julho de 2005, com sede na cidade de Alfenas, na Rua Gabriel
Monteiro da Silva, 700, Centro, através de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, torna
público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a Licitação por
PREGÃO ELETRÔNICO nº 142/2011, no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO POR GRUPO, observadas as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 3.931/01, do Decreto nº
5.450 de 31/05/2005 e Decreto nº 6.204/2007, da Instrução Normativa nº 02, da SLTI/MPOG,
de 16 de setembro de 2009, publicado no D.O.U. dia 17 de setembro de 2009, Seção 1,
página 80 e da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 em sua redação atual e, ainda as condições
estipuladas neste Edital.
2. OBJETO
2.1. Implantação do Sistema de Registro de Preços para possível contratação futura de pessoa
jurídica ou física para prestação de serviços de confecção e armação de prótese dentária
removível (parte metálica), em liga de cobalto cromo, com e sem acrilização, com o
fornecimento de materiais para atender as necessidades da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, conforme especificações e exigências
constantes do Anexo I deste Edital;
2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, conforme o limite legal.
2.3

Não se aplica o benefício do artigo 6º do Decreto 6.204/2007, por se tratar de licitação
com a participação de PESSOA FÍSICA, mantidos os demais benefícios da Lei
Complementar 123/2006.

3. DO EDITAL
3.1 A Empresa interessada em participar desta Licitação terá que examinar o Edital e seus Anexos,
disponíveis no sitio da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, no endereço:
www.unifal-mg.edu.br/licitacao, ou fazer cópia da via disponível no Setor de Compras desta
instituição ou ainda, solicitá-lo através do correio eletrônico: pregao@unifal-mg.edu.br.
Alegações de desconhecimento das suas disposições não serão aceitas para justificar
eventuais divergências ou erros existentes em seus Documentos de Habilitação ou na
Proposta.
3.2 Só terão valor legal para efeito do Processo Licitatório os Anexos disponibilizados
conforme item 3.1, valendo as demais versões, inclusive a do sitio: www.comprasnet.gov.br,
apenas como divulgação;

