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EDITAL DE LICITAÇÃO 003/2020 

  Exclusiva para ME, EPP e MEI  

(Art. 48, inc. I e III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014 e suas alteraçõs 
posteriores) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 

MODALIDADE PREGÃO Nº 003/2020  

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

1. LICITAÇÃO  

 
O Município de Queluzito - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que às 13h. do dia 18 de fevereiro de 2020, 
no Prédio da Prefeitura, no Setor de Licitações, situado na Rua do Rosário, nº 04 Centro, nesta Cidade, será realizada a sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e a documentação de Habilitação para o Pregão 
Presencial nº.003/2020, do tipo "MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM", que se regerá 
pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2003, pela Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, lei 
complementar 123/2006 e sua alterações posteriores, Decreto municipal nº 70 de 16 de julho de 2010 e ainda, pelo estabelecido no 
presente Edital e seus anexos. O pregão será realizado pelo pregoeira oficial e equipe de apoio, designados por meio da portaria 
municipal. 
 

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

DATA: 18 de fevereiro de 2020 

HORA: 13h 

LOCAL: sede da Prefeitura Municipal – Rua do Rosário, nº 04, Centro 

OBS: Não será tolerado atraso na entrega de envelopes. 

3. DO OBJETO 

3.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de menor preço  por ITEM, para a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUELUZITO, conforme 

especificação contida no Anexo I deste Edital. 

 
3.2 Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas na internet e as especificações constantes deste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
4.1 A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE – EPP ou ainda Micro Empreendedor Individual, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores. 
 
4.1.1 Consideram-se Empresas de Pequeno Porte – EPP, Microempresas – ME e Microempreendedores Individuais - MEI, as 
pessoas jurídicas que se adequem às disposições previstas no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006 e Microempreendedor 
Individual – MEI, aquelas que preencham os requisitos do artigo 18-A da mesma Lei Complementar e suas posteriores alterações. 
 
4.1.2 – Não havendo no mínimo três Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Microempresas – ME ou Microempreendedores 
Individuais – MEI em disputa, as empresas que não sejam EPP, ME ou MEI poderão se cadastrar no presente certame e participar 
da fase de lances, em conformidade com o disposto no Inciso II do Artigo 49 da Lei Complementar nº 123/2006 . 
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4.2 Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atenda todas as  exigências do presente Edital e 
seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a  elaboração e apresentação da proposta;  
 
4.2.1 Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem  com documentos de registros ou 
autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;  
 
4.2.2 Poderão participar da presente licitação todas as empresas, cadastradas ou não na Prefeitura Municipal de Queluzito;  
  
4.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e preferencial, sendo consideradas como tal 
aquelas que constarem na firma ou denominação  social as expressões “microempresa” ou “empresa de pequeno porte”, ou suas 
respectivas  abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações posteriores;  
 
4.4 A participação da licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste Edital e nos 
seus anexos, bem como das normas legais que disciplinam a matéria.  
 
4.5 A participação em licitação, expressamente reservada à Empresas de PequenoPorte – EPP, Microempresas – ME e 
Microempreendedores Individuais – MEI, por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, 
configura fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar ou 
contratar com o Município, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais ( Acórdão RCU 298/2011 
– Plenário), salvo se não comparecerem no mínimo três fornecedores competitivos que enquadrem nestas condições, 
em conformidade com o disposto do subitem 4.1.2. 
 
4.6 Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em  uma ou mais das seguintes 
situações:  
 
a) em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução  ou liquidação;  
b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
c) estrangeiras que não funcionem no país; 
d) que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham  sido declaradas inidôneas por 
qualquer órgão da Administração Pública;  
e) cooperativas.  
f) Licitantes que possua em seu quadro de pessoal servidor público municipal ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 8 666/93. 
 
4.7 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ 
constante na proposta de preços.   
 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 
Edital. 
 
5.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacoes@queluzito.mg.gov.br, ou protocolada no 
endereço Rua do Rosário nº 04 – Centro, Queluzito, no setor de Licitações. 
 
5.3 Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
5.1.1 Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades 
supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
5.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado 
no item 5.2 do Edital. 
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6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1 Antes da abertura dos envelopes de propostas ocorrerá a fase de credenciamento, onde  serão vistos e identificados os 
representantes das licitantes;  
 
6.2 Cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento 
equivalente, bem como comprovado por instrumento próprio,  conferindo poderes para formulação de proposta e lances verbais, 
oferta de descontos,  recebimento de intimações, notificações, desistência ou não de recurso e para a prática dos  demais atos 
inerentes ao certame, além da apresentação de Contrato Social na junta comercial ou  Alvará de Funcionamento para comprovação 
do ramo de atividade que a empresa exerce;  
 
6.3  Cada Credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;  
 
6.4 Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste Edital, não serão mais aceitos novos 
participantes no certame;  
 
6.5 Somente poderão participar da fase de lances verbais as empresas que, atendendo as  condições estabelecidas no item 4, no 
dia, hora e local da realização do Pregão, se fizerem  representar por pessoa com poderes para formular propostas e para a prática 
de todos os demais  atos inerentes ao certame, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, comprovando tais 
poderes da seguinte forma:  
 
6.5.1 Documentação necessária para credenciamento: 
 
a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e de todas as  suas alterações ou da consolidação respectiva, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedade empresária e sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de 
documentos que comprovem seus administradores ou em caso de Microempreendedor Individual a apresentação do Certificado de 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMI, que poderá ser obtido no endereço: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/certificado 
 

b) Cópia de documento de identificação oficial com foto e do CPF do representante legal, credenciado ou o procurador; 
 
c) Em caso de representante deverá apresentar instrumento público ou particular de mandato (com  firma reconhecida em 
cartório), com poderes para formular ofertas e lances de preço e praticar  todos os demais atos pertinentes ao certame em nome 
da representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, devendo igualmente identificar-se exibindo a 
carteira de identidade ou outro documento equivalente, CONFORME MODELO ABAIXO, sob pena de se não se credenciar. 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de Identidade nº 
.................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 
______________., na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa ........................................, CNPJ nº ............................................, bem como formular propostas, 
dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
 
................, ......... de .................................. de ............. 
 
Assinatura e carimbo contendo CNPJ da empresa (com  firma reconhecida em cartório), 
 
OBSERVAÇÃO: 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa. 
2. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de 
qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 
d) A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, sem autorização da pregoeira importará na imediata exclusão – 
da licitante por ele representada – da fase de lances verbais, mantendo-se sua proposta escrita. 
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e) Ocorrendo fato imprevisível, que impossibilite a presença do credenciado durante a sessão deste pregão, a pregoeira poderá 
autorizar a sua substituição, desde que o substituto porte os documentos exigidos para o credenciamento. 
 
f) O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a presunção de sua capacidade legal para 
realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal pelos atos praticados. 
 
g) Declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação conforme modelo abaixo: 
 

  
 
 h) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações posteriores, deverão apresentar no ato do credenciamento a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO(sede da empresa) emitida em até 60 dias da data da entrega dos envelopes, para comprovação do seu enquadramento 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, podendo esta ser substituída mediante DECLARAÇÃO, CONFORME MODELO 
ABAIXO: 
 

 
 
 
6.6 Tal condição de ME ou EPP deverá ser comprovada QUANDO DO SEU CREDENCIAMENTO, sob pena de preclusão e de não 
aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 (atualizada pela LC 147/2014 e LC 155/2017). 
 
6.7 Os documentos referidos nas alíneas “a”, até a a alínea “h” do item 6.5.1 deverão ser apresentados em separado dos envelopes 
para o credenciamento e/ou representação; 
 
6.8 Apresentação de documentação em xerox, deverá ser acompanhada do ORIGINAL, para que a documentação seja 
autenticada pela pregoeira;  
 
6.9 Os documentos deverão ser entregues a pregoeira na hora do credenciamento, dando preferência aos modelos fornecidos por 
este edital a fim de evitar futuras reclamações com os conteúdos exigidos. 
 
6.10  O representante da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de participar da fase de lances 
verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, 
enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a 
este Pregão, mantendo o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço, sendo indispensável a DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA –ME – OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
 
A empresa __________________ , CNPJ nº ___________________, sediada (endereço completo),DECLARA, sob as 
penas da lei, que se enquadra e cumpri os requisitos legais para qualificação como ______________________,( incluir a 
condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar federal 
n. 123, de 14.12.2006 (atualizada pela LC 147/2014 e LC 155/2017) e que não está sujeito a quaisquer dos impredimentos 
do §4 deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 e 49 da citada lei. 
 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legal: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________(APOR CARIMBO DA EMPRESA) 
CPF:____________________ 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da 
Lei, atende ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legal: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________ 
CPF:____________________ 
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6.11 A Pregoeira e a Equipe de Apoio, no ato do Credenciamento, farão consulta à lista de fornecedores impedidos de 
licitar ou contratar com o Estado de Minas Gerais, a consulta será feita da seguinte forma: 
 
6.11.1 Será emitida a Certidão Negativa, junto ao CAFIMP, a qual será juntada ao processo; 
www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do  
 
6.11.2 Caso ocorra caso de impedimento, a empresa não será credenciada. 
 
6.12 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente. 
 
6.13 As licitantes que encaminharem os envelopes via correio deverão apresentar  todos os documentos para credenciamento. 
 

7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 
7.1  No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará a Pregoeira e seus auxiliares: 
 
a) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e 
 
b) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2) 
 
7.2  Declarado encerrado o credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos novos proponentes. 
 
7.3 Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”, sem representante 
credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, as documentos especificados no item 6.51 alínea “a”, “g” e “h” 
autenticado por cartório quando for o caso, sob pena de não participação no presente certame.  
 

8 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
8.1  Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e “Habilitação”. 
 
8.2 Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação deverão ser entregues separadamente, em 
envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, 
os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL QUELUZITO – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 
MODALIDADE PREGÃO Nº. 003/2020 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO) 

 
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL QUELUZITO – MG 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020 
MODALIDADE PREGÃO Nº. 003/2020 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

 
8.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de imprensa 
oficial. 
 

http://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do
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8.4 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo 
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de 
preços. 
 
8.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo aqueles referentes à proposta de preço e à 
habilitação, além de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 
 
8.6 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa 
que emitirá a Fatura. 
 
8.7 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante 
na proposta de preços.   
 

9. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1 

 
9.1 São requisitos da proposta de preço: 
 
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo preferencialmente, 
conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e dados bancários. 
b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 
c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo V deste edital; 
d) conter o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das 
propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93; 
e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração da prestação dos serviços, deverão ser computados o lucro e 
todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer 
outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
f) Cotação por item, com os valores a ele inerentes.  
g) Descrição, de forma clara e completa, MARCA DO PRODUTO a ser ofertado, do objeto desta licitação e seus elementos, com o 
qual a empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital;  
h) O prazo de entrega dos itens será: conforme solicitações, após emissão da Ordem de Fornecimento ou Autorização; 
i) Local, data, nome do representante legal e sua assinatura; 
j) O Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: transporte (inclusive frete), seguro 
contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos, serão 
considerados como já constantes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
l) Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham 
causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens serem fornecidos 
sem ônus adicionais;  
m) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos;  
n) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e 
que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;  
o) A especificação não poderá ser alterada, sob pena de desclassificação;  
p) Os preços serão aferidos levando-se conta o menor valor; 
q) Os preços, ainda que ofertados, deverão ter como referência a moeda nacional; 
r) A grafia dos valores devem conter apenas duas casas decimais após a vírgula (ex: 25,25). 
 
OBS: A PROPOSTA DEVERÁ TAMBÉM SER APRESENTADA EM FORMA DIGITAL ( PEN DRIVE OU CD) E ENTREGUE A 
PREGOEIRA NO DIA DO PREGÃO, CONFORME ORIENTAÇÕES ANEXO IV. 
 
 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02 

 
PESSOA JURÍDICA: 
 
10.1  Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 
10.1.1  Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
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10.1.2  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
 
10.1.3  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
10.1.4  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
10.1.5 O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do Certificado de Condição 
de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/certificado.  
 
10.1.6 No caso de Sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores. 
 
10.1.7 Cópia do RG e CPF do(s) sócio(s) representante da empresa.  
 
Obs: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas  bem como cópia autenticada do 
Contrato Social na integra, a sua apresentação na  documentação de habilitação “Regularidade Jurídica” fica facultada. 
 
10.2  Quanto à REGULARIDADE FISCAL, apresentará: 
 
10.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
 
10.2.2  Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
10.2.3 Certidão conjunta de Regularidade da Receita Federal e Tributos Federais e Dívida Ativa da união 
 
10.2.4 Prova de Regularidades com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. 
 
NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as  mesmas não serão aceitas se a data 
de suas expedições forem anteriores a 60 (sessenta) dias da  data de abertura dos envelopes contendo documentação e proposta 
comercial.  
 
10.2.5 Atendendo ainda ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 147/2014 e LC 155/2017, as microempresas e 
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a  documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta  apresente alguma restrição. Caso haja 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa; 
 
10.2.6 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de  junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
10.3  Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
 
10.3.1 Certidão de Falência emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da 
sessão. 
 
10.4  Quanto a REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
10.4.1 Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 
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10.5  Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA e outras 
 
10.5.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove que a licitante fornece ou forneceu 
produtos objeto desta licitação, ou similares, de forma satisfatória. 
 
10.5.2 – Certificado do registro dos equipamentos no Ministério da Saúde no que couber. (Para os produtos isentos do registro 
apresentar comprovação); 
 
10.5.3 – Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos expedido pela ANVISA no que couber.  
 
10.5.5 Alvará Sanitário ou licença sanitária da empresa licitante expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal ou 
Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;;  
 
 
OBS: Toda a documentação deverá ser apresentada autenticada por cartório, ou cópia acompanhada da ORIGINAL para 
que os mesmos sejam autenticadas pela pregoeira. Documentos autenticados em cartório não serão válidos para 
autenticação de outras cópias, o mesmo só será efetuado pela pregoeira mediante apresentação do documento em 
original, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 
 
10.6  Deverão ainda, as empresas, apresentarem as seguintes declarações: 
 
10.6.1  Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditiva da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme modelo 
abaixo: 
 

 
 
10.6.2  Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital, conforme modelo abaixo:  
 

 
 
10.6.3  Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada 
pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme modelo 
abaixo:  
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A  HABILITAÇÃO 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da Lei, na 
forma do § 2º, artigo 32, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que até a presente data, inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
  
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legal: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________(APOR CARIMBO) 
CPF:____________________________________ 

DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM O EDITAL 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da Lei, que 
concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
  
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legail: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________((APOR CARIMBO) 
CPF:____________________________________ 
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10.7  O documento relacionado neste item referir-se-á sempre ao domicílio da empresa. 
 
10.8 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, 
preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
 
 a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 
 b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 
 c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da 
filial, simultaneamente; 
 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
 

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 

 
11.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas 
com preços de até 10% (dez por cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens 
subsequentes, até a proclamação do vencedor. 
 
11.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores 
propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
 
11.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, 
individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor. 
 
11.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para determinação da ordem de oferta 
dos lances. 
 
11.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos 
preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 
 
11.6  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
11.7 Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não se enquadrando como micro empresa ou empresa 
de pequeno porte, a pregoeira em cumprimento aos artigos 44 e 45 da lei complementar 123/2006 observará as seguintes 
condições: 
 
11.8  Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
A empresa ____________, com inscrição no CNPJ n. º ______, sediada na __________ vem declarar sob as penas da Lei, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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 dezesseis 
anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) ............................................. 
Data e local: ___________________________________ 
Razão Social da Empresa: ___________________________________ 
Nome dos Representante Legail: ___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal: ___________________________________(APOR CARIMBO) 
CPF:____________________________________ 
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11.9 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas neste 
Edital. 
 
11.10 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de 
lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
11.11 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor 
estimado para a contratação, podendo a Pregoeira negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor. 
 
11.12 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as LICITANTES manifestarem seu 
desinteresse em apresentar novos lances. 
 
11.13 Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 
 
11.14 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a Pregoeira verificará a 
aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, 
motivadamente, a respeito. 
 
11.15 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor a LICITANTE que 
apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o menor preço POR 
ITEM. 
 
11.16  Será desclassificada: 
 
a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível. 
 
11.17 Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes 
credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 
habilitação e dos recursos interpostos. 
 
11.18 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do objeto, ser 
esclarecida previamente junto a Pregoeira. 
 
11.19 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo 
ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 

 
12.1 Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do licitante cuja proposta tenha 
sido classificada em primeiro lugar. 
 
12.2 Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado 
para o pregão. 
 
12.3 Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e a pregoeira examinará as 
ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, 
sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
 
12.4 A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO 

 
13.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame. 
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13.2 Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, a Pregoeira inabilitará a licitante e examinará as ofertas 
subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá negociar com o proponente, para 
que seja obtido o melhor preço. 
 
13.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a 
oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de decadência 
do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 
que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) 
dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria. 
 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
14.1 Tendo a licitante manifestada, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 
(três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
 
14.2  As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem 
as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, em 
secretária. 
 
14.3  A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
14.4 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, a Pregoeira, no endereço mencionado no 
preâmbulo deste Edital. 
 
14.5 O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias úteis. 
 
14.6 A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 14.1, importará a decadência do direito de recurso, culminando 
com a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora. 
 
14.7 O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14.8 A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, mediante publicação no Átrio do 
Município. 
 
14.9  Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 
 
 

15. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

 
15.1  A contratação terá o prazo de vigência até 31 dezembro de 2020, a contar a partir da assinatura do contrato, admitindo a sua 
prorrogação nos termos da legislação pertinente. 
 
15.2 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES 

 
16.1 Do Município: 
 
16.1.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas o efetivo fornecimento dos produtos objeto desta licitação. 
 
16.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso. 
 
16.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato. 
 
16.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente. 
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16.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 
 
16.2 - Da Empresa Vencedora: 
 
16.2.1.Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada, ficando a seu cargo 
todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente: 
 
16.2.2. Fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável deste 
Edital. 
 
16.2.3 Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes desta 
licitação. 
 
16.2.4. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados. 
 
16.2.5. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 
 
16.2.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do 
objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 
 
16.2.7. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
 
16.2.8. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 
 
16.2.9 Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação. 
 
16.2.10 Comunicar à Prefeitura Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, após 
a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da 
data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 
 
16.2.11 arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste contrato, isentando a 
Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade. 
 
16.2.12  Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
16.2.13 Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da paralisação na prestação de serviço, salvo, na ocorrência de 
caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da 
legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência. 
16.2.14 Prestar os serviços de forma eficiente e adequada. 
 

17. DA EXECUÇÃO 

 
17.1  Entregar os produtos objeto desse edital em perfeitas condições e de acordo com o termo de referência, anexo I. 
 
17.2 Não serão aceitos entrega de produtos que não estejam de acordo com as especificações do anexo I. 
 

18. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 
18.1 Os produtos objeto do presente edital serão fornecidos pelo preço constante na proposta da licitante vencedora. 
 
18.2 O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal que deverá estar atestada pelo setor responsável; 
 
18.3 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações 
exigidas pelo Município, inclusive devendo discriminar as retenções e respectivas bases de incidência referente a INSS e ISSQN na 
execução contratual, na forma da legislação aplicável. 
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18.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento 
cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
 
18.5 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias. 
 
18.5.1 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de regularidade do FGTS, CND do INSS. 
 
18.6 - No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para 
depósitos referentes aos pagamentos. 
 
18.7 – O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente, caso não haja comprovação do 
recolhimento junto ao Município sede da contratada. 
 
18.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 
financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária. 
 

19. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, FISCALIZAÇÃO E DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
19.1 Os objetos desta licitação, conforme sua natureza, serão entregues e recebidos nos prazos e condições na forma estabelecida 
neste edital e em contrato próprio e serão recebidos conforme reza o art. 73, II, alínea “a” e “b” da Lei 8.666/93. 
 
19.2 Os itens que compõem o objeto deste pregão serão entregues em perfeitas condições no âmbito estabelecido neste Edital e 
seus Anexos, para efeito simultâneo ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações 
pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo.  
 
19.3  A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de irregularidade no objeto.  
 
19.4 Em caso de não aceitação do objeto deste Pregão, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 1 (um) dia, 
contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas neste 
Edital e administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.  
 
19.5 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais.  
 

20. REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRA 

 
20.1 - Os valores constantes do contrato poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. 
 
20.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, 
porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do fornecimento. 
 
20.3 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o 
preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 
20.4 - Independentemente da solicitação, o Órgão Gerenciador poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de 
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos 
preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação. 
 

21. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

 
21.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município emitirá Requisição de Empenho e Ordem de Fornecimento, 
de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante. 
 
21.2  O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS e com o INSS. 
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21.3 A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar os serviços dentro do prazo estabelecido, sujeitá-lo-á a aplicação das 
penalidades prevista na cláusula das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste edital. 
 
21.4  A Ordem de Fornecimento e o pedido de empenho poderão ser cancelados pela Administração nas seguintes hipóteses: 
 
a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da 
Lei 8.666/93 e alterações. 
b) bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE, após acordo entre as partes. 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
 

22. DAS PENALIDADES 

 
22.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
  
22.1.1 As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada 
por igual período, sem prejuízo da multa prevista no subitem  
 
22.2, e das demais cominações legais. 
 
22.3 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 
 
I - pela inexecução total ou parcial do acordado através da Nota de Empenho ou Contrato, garantida a defesa prévia: 
 
a) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho ou Contrato. 
 
b) advertência; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 
 
d) 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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do 
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
 
22.4 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis. 
 

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
24.1  As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de dotação orçamentária: 02.007.001 10 122 0013 2.022 
4.4.90.52.00  – Ficha 214 do orçamento vigente.  

 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
25.1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente 
Edital. 
 
25.2 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 
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25.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que 
só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 
 
25.4 O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
25.5 É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
25.8  A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 
 
25.9  No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos 
de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
25.10 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de Conselheiro 
Lafaiete – MG.  
 
25.11  Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 
 
25.12 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao 
Pregoeira na Prefeitura Municipal, no endereço Rua do Rosário, nº 04, Centro, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da 
licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (31) 3722-1222, ou por através do email: 
licitacoes@queluzito.mg.gov.br 
 
25.13 Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 8:00 às 16:00 horas, no endereço referido 
no preâmbulo deste Edital.  
 
25.14  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeira. 
 
25.15 Fazem parte integrante deste Edital: 
 
- Anexo I – Termo de Referência / Objeto Padrão; 
- Anexo II – Minuta do Contrato; 
- Anexo III - Modelo de Proposta de Preços. 
- Anexo IV - Orientações Proposta Digital 
 
 
 
 
 
 

 
Município de Queluzito, 29 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 
 

Célio Pereira de Souza                                                                                Rosemery Fernandes Chassim Ferreira   
                  Prefeito Municipal                                                                                                                  Pregoeira 
 
 

 
 
 

Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 

    Em ___/___/______. 
 

           
___________________                        
Assessor Jurídico 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO Nº 003/2020 

1 OBJETO:  
 
1.1 Aquisição de equipamentos para a unidade Básica de Saúde do Município de Queluzito. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, NATUREZA E VIGÊNCIA:  
 
2.1 A presente contratação fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002; 
 
2.2 Justifica a necessidade da aquisição para melhor atender a população/pacientes do município de Queluzito. 

 

2.3 O período de vigência do contrato: até 31 dezembro de 2020 
 
3. ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE ESTIMADA E ESTIMATIVA DA DESPESA: 
 
3.1 A planilha de preços deverá ser apresentada, baseando-se neste termo de referência: 

Ordem Quant. UN. Especificação Marca Valor Unit. TOTAL 

1 6 UN 

00000028440- ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTA 
SUSPENSA  
ESPECIFICAÇÕES:MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE 
QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26 (0,45 MM) E 
TAMPO SUPERIOR EM CHAPA #24 (0,60 MM).POSSUI 04 
(QUATRO) GAVETAS, COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, 
APTAS A SUPORTAR 15 KGF (UNIFORMEMENTE 
DISTRIBUÍDOS), TODAS MUNIDAS COM PUXADOR PLÁSTICO 
CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO.EQUIPADO COM 
04 (QUATRO) SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORASDISPÕE DE 
SISTEMA DE FECHAMENTO, COM ACIONAMENTO POR CHAVE*, 
QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETASMUNIDO 
DE MICRO VENEZIANA NO TAMPO SUPERIOR, PARA PERMITIR 
A CIRCULAÇÃO DE AR.SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM 
NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA 
AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓCOR: CINZA 
CRISTALDIMENSÕES E PESODIMENSÕES DO ARQUIVO: 1.335 
MM (ALT.) X 460 MM (LARG.) X 550 MM (PROF.)DIMENSÕES DAS 
GAVETAS: 280 MM (ALT.) X 390 MM (LARG.) X 430 MM 
(PROF.)PESO TOTAL: 26,29 KGGARANTIA02 ANOSCOM 02 
(DUAS) CHAVES. 

 522,33 3133,98 

2 2 UN 

00000028441- BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL 
REFRIGERADO  
Especificações:Motor: 120w - 60Hz;Consumo de Energia (kWh/mês): 
4,6 (127v) / 4,4 (220v);Temperatura de Resfriamento: 10°C;Vazão 
Nominal: 40L/h;Pressão de Trabalho: 39 a 392 kpa;Dimensões 
(AxLxP): 103x35x33 cm;Peso: 14,6 kg;Tipo de Filtro: 
K1000;Eficiência na Redução de Cloro: Sim;Vida útil do Filtro: 1000L 
ou 06 meses;Garantia Do ProdutoAssistência Técnica em todo 
território nacional;Garantia de 1 ano contra defeitos de 
fabricação;Cumpre todas as normas e leis vigentes;Certificado pelo 
Inmetro 

 641,93 1283,86 

3 2 UN 

00000027062- BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO 
BRANCO -  
Biombo Hospitalar Triplo;Estrutura tubular em aço redondo;Cortinas 
em plástico pvc 0,20 branco; Pés com rodízios giratório de 2 de 
diâmetro; Pintura eletrostática a pó epoxi;Dimensões: 1,82m largura 

 498,36 996,72 
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aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m 
comprimento;Peso: 10 KG. 

4 1 UN 

00000028442- CADEIRA DE RODAS EM AÇO CARBONO 
DOBRÁVEL  
ESPECIFICAÇÕES:O CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONOO 
ESTRUTURA DOBRÁVEL EM XO PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXIO ESTOFAMENTO EM COURVIMO RODAS TRASEIRAS DE 
24'', INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOSO RODAS 
DIANTEIRAS DE 8'' MACIÇASO FREIOS BILATERAISO 
PROTETORES DE ROUPAO APOIOS DE PERNAS 
ARTICULÁVEIS, ELEVÁVEIS, E REGULÁVEIS EM ALTURAO 
APOIOS DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEISO CAPACIDADE PARA 100 
KGO LARGURA DO ASSENTO: 44 CM 

 1.348,56 1348,56 

5 15 UN 

00000025393- CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO  
Especificações: Material Couro sintético, Assento/Encosto: Cor es: 
Azul, Preta ou Cinza. Conteúdo da Embalagem: 1 cadeira, Altura: 85 
cm, Altura encosto: 36 cm, Largura assento: 43 cm, Profundidade 
assento: 39 cm, Peso líq. aproximado do Produto: 4 kg, Dimensões 
Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP 80 cm x 59 
cm x 57 cm, Capacidade de Carga 120 Kg 

 112,63 1689,45 

6 20 UN 

00000028443- CADEIRA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO 
BRANCO  
ESPECIFICAÇÕES:ALTURA 89CMLARGURA 
43CMCOMPRIMENTO 51CMPESO 2,2KGPRODUTO 
CERTIFICADO DE ACORDO COM A PORTARIA DO INMETRO 
SUPORTA UMA CARGA ESTÁTICA DE 154 KG. 

 66,23 1324,6 

7 1 UN 

00000028196- COMPUTADOR 8ª GERAÇÃO  
COMPUTADOR 8ª GERAÇÃOPROCESSADOR: Processador de 8ª 
Geração, Número de núcleos 4, Nº de threads 4, Frequência 
baseada em processador 3.10 GHz, Cache 6 MB SmartCache, 
Velocidade do barramento 8 GT/s DMI3, TDP 35 W, Frequência de 
TDP Configurável - baixo 2.40 GHz, TDP Configurável - baixo 25 W, 
Informações complementares, Opções integradas disponíveis Sim, 
Especificações de memória, Tamanho máximo de memória (de 
acordo com o tipo de memória) 64 GB, Tipos de memória DDR4-
2400, Nº máximo de canais de memória 2, Largura de banda 
máxima da memória 37.5 GB/s, Compatibilidade com memória ECC 
‡ Sim, Especificações gráficas Gráficos do processador, Frequência 
da base gráfica 350 MHz, Máxima frequência dinâmica da placa 
gráfica 1.10 GHz, Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 
64 GB, Suporte para 4K Yes, at 60Hz, Resolução máxima (HDMI 
1.4)‡ 4096x2304@24Hz, Resolução máxima (DP)‡ 
4096x2304@60Hz, Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ 
4096x2304@60Hz, Suporte para DirectX* 12, Suporte para OpenGL* 
4.5, Intel® Quick Sync Video Sim, Tecnologia Intel® InTru™ 3D Sim, 
Tecnologia de alta definição Intel® Clear Video Sim, Intel® Clear 
Video Technology Sim, Nº de telas suportadas ‡ 3, ID do dispositivo 
0x3E91, Opções de expansão, Escalabilidade 1S Only, Revisão de 
PCI Express 3.0, Configurações PCI Express ‡ Up to 1x16, 2x8, 
1x8+2x4, Nº máximo de linhas PCI Express 16, Especificações de 
encapsulamento, Soquetes suportados FCLGA1151, Configuração 
máxima da CPU 1, Especificação de solução térmica PCG 2015A 
(35W), TJUNCTION 82°C, Tamanho do pacote 37.5mm x 37.5mm, 
Opções de Halógena Baixa Disponíveis Visite MDDS.MEMÓRIA 
RAM: 4GB 512M x 64-Bit DDR4-2666 CL15 288-Pin DIMM. HD 1 
TB1: Número do modelo ST1000DM003 Nome do modelo Desktop 
HDD Opções de interface SATA de 6 Gb/s com NCQ Desempenho 
Cache, multisegmentado (MB) Taxas de transferência aceitas por 

 1.763,67 1763,67 



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO 

Rua do Rosário nº 04 – Centro – Queluzito - MG  

CEP: 36.424-000 - Telefax: 31 3722-1222 

 

 

 

SATA (Gb/s) 6,0/3,0/1,5 Média de busca, leitura (ms) <8,5, Média de 
busca GRAVAÇÃO < 9,5, Taxa de média de dados, leitura/gravação 
(MB/s) 156, Taxa de dados sustentada máxima, Leitura DE (MB/s) 
210. Cabeça/Discos 2/1, Bytes por setor 4.096, Tolerância de 
tensão, incluindo ruído (5V) + 10% / - 5,0%. Tolerância de tensão, 
incluindo ruído (12V) + 10% / - 7.5%. PLACA MÃE: Modelo: H310M-
E/BR, Especificações: CPU:- Soquete LGA1151 para processadores 
de 8ª geração, Compatibilidade com 9ª geração, Suporta 14nm, CPU 
Suporta a tecnologia l Turbo Boost 2.0, Chipset: H310 Express, 
Memória: 2 x DIMMs, no máximo 32 GB, DDR4 2666/2400 / 
2133MHz, no-ECC, memória sem buffer, Arquitetura de memória 
dual channel, Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP), Slots de 
expansão: 1 x slot PCI Express 3.0 / 2.0 x16 (no modo x16), 2 x slot 
PCI Express 2.0 x1, VGA: Processador gráfico integrado, Suporte 
para gráficos HD, Suporte para saída Multi-VGA: porta HDMI / D-
sub, Suporta HDMI com max. resolução 4096 x 2160 @ 24Hz / 2560 
x 1600 @ 60Hz, Suporta D-sub com max. resolução 1920 x 1200 @ 
60Hz, Suporta 3D / Vídeo Quick Sync / Tecnologia Clear Video HD / 
Insider, Memória compartilhada máxima de 1024MB. 
Armazenamento: Chipset H310, 1 x Tomada M.2 3 com tecla M, tipo 
2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo 
SATA e modo PC2 x2), 4 conectores Serial ATA de 6,0 Gb / s, LAN: 
8111H Controlador LAN Gigabit LANGuard, Áudio: Gaming Audio: 
Design iluminado por LED: USB: Chipset H310 Express, 4 portas 
USB 3.1 Gen 1 (2 portas @ mid-board; 2 portas @ painel back, azul, 
tipo A), 6 portas USB 2.0 / 1.1 (4 portas @ mid-board; 2 portas @ 
painel traseiro), Portas do Painel Traseiro: 1 x teclado PS / 2, 1 x 
porta de mouse PS / 2, 2 x portas USB 3.1 Gen 1 (até 5 Gbps) (Tipo 
A, azul), 2 x portas USB 2.0 / 1.1, 1 x porta HDMI, 1 x porta D-Sub, 1 
x porta LAN (RJ-45), 3 x tomadas de áudio suportam saída de áudio 
de 8 canais. Conectores Internos: 1 x conector USB 3.1 Gen 1 (até 5 
Gbps) suporta 2 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais (19 pinos), - 2 x 
conectores USB 2.0 / 1.1 suportam mais 4 portas USB 2.0 / 1.1,- 4 x 
conectores SATA 6.0Gb / s, 1 x conector do ventilador da CPU 
(somente no modo PWM), 1 x conectores do ventilador do chassi 
(modo DC & PWM), 1 x conector de áudio do painel frontal, 1 x 
comunicação COM, 1 x comunicação de saída S / PDIF, 1 x conector 
de alimentação EATX de 24 pinos, 1 x conector de alimentação 
EATX 12V de 4 pinos, 1 x conector de alto-falante, - 1 x jumper Clear 
CMOS (2 pinos), - 1 x conector do painel do sistema. FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO: Potência real de 500 Watts, 110 V / 220 V com 
conector de 20/24 pinos, conector ATX12V, 2 Conectores de 
alimentação SATA, Gravadora de DVD em até 24X e CD em até 48X 
Interface SATA, Monitor de led 20, contraste de 5.000.000:1 
DFC,tempo de resposta de 5 ms, brilho 200 cd/m², Resolução 
máxima 1600 x 900 @ 60 HZ, Estabilizador de tensão Configuração 
entrada e saída: fase, neutro e terra, nos padrões ABNT, Tensões de 
entrada 127 V e 220 V, selecionável através de chave comutadora 
com comando externo, variação admissível na tensão de entrada 
127 V e 220 V, conforme ABNT NBR 14373, Tensão de saída 120 V, 
Frequencia nominal de operação de operação 60 HZ, cabo de 
alimentação flexível com 1,5 m de comprimento mínimo e com Plug 
do novo padrão brasileiro (NBR14136), Teclado, cor preta, padrão 
ABNT 2, conector usb, compatível com windows 7 / 2000 / xp / vista, 
e Mouse óptico, conexão usb, resolução mínima de 800 dpi, função 
scroll, possui 3 botões, cor preta ou prata, compatível com windows 
7 / 2000 / xp / vista, caixas de som estéreo com 3 w de potência, 
gabinete cor preta, 4 baias. GABINETE: 4 Baias preto, com 2 portas 
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USB Frontais. 

8 2 UN 

00000026167- ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO SL  
Estrutura construída em tubos pintados 7/8”Dois degraus em chapa 
com piso antiderrapantePés com ponteiras de borrachaTratamento 
anti-ferruginosoPintura eletrostática à póDimensões aprox.: 0,35 x 
0,36 x 0,45cm (LxAxC) 

 112,28 224,56 

9 2 UN 

00000028444- ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE  
ESPECIFICAÇÕES:O VERIFICADO E APROVADO PELO 
INMETROO MANGUITO E PÊRA EM PVCO BRAÇADEIRA EM 
NYLON, COM FECHO DE VELCROO BRAÇADEIRA AZUL 
MARINHO NOS TAMANHOS: INFANTIL / ADULTO / OBESOO 
TAMANHO INFANTIL (BRAÇADEIRA DE 10 A 18CM)O TAMANHO 
ADULTO (BRAÇADEIRA DE 18 A 35CM)O TAMANHO OBESO 
(BRAÇADEIRA DE 35 A 51CM)O ESTOJO PARA VIAGEMO 1 ANO 
DE GARANTIA 

 233,94 467,88 

10 1 UN 

00000028445- ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE 
GRANDE/OBESO  
ESPECIFICAÇÕES:PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO 
ARTERIAL;MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM 
TECNOLOGIA JAPONES;BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC 
(CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM);BRAÇADEIRA GRANDE 
EM NYLON COM FECHO DE VELCRO NA COR AZUL 
MARINHO;RECOMENDADO PARA USO DOMÉSTICO 
HOSPITALAR;CONTEÚDO DA EMBALAGEM:01 MANÔMETRO 0 - 
300 MMHG;01 BRAÇADEIRA;01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO;01 
PÊRA;01 ESTOJO PARA VIAGEM.VERIFICADO E APROVADO 
PELO INMETRO;GARANTIA DE 01 ANO. 

 305,88 305,88 

11 2 UN 

00000028446- ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL  
ESPECIFICAÇÕES:AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLAMATERIAL 
DO AUSCULTADOR: AÇO INOXACABAMENTO DO 
AAUSCULTADOR: POLIDODIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 
4,4CMMATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI / FIBRA DE VIDROTIPO 
DO DIAFRAGMA: SINTONIZÁVELDIÂMETRO DO SINO: 
3,2CMMATERIAL DAS OLIVAS: NANO SILICONEACABAMENTO 
DA HASTE: POLIDOTUBO EM Y: ÚNICO EM PVCCOMPRIMENTO 
TOTAL: 78 CMPESO TOTAL: 145 GGARANTIA: 5 
ANOSCERTIFICAÇÕES: ANVISAGMP - GOOD MANUFACTURING 
PRACTICE (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO)ISO13485 

 597,90 1195,8 

12 2 UN 

00000028447- FOCO CLÍNICO LED  
ESPECIFICAÇÕES: PESO: 3,2 KG.COR: BRANCA.LÂMPADA LED 
6500K.ALTURA AJUSTÁVEL DE 1,15 A 1,60 M.CORPO EM METAL 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA.BASE COM 5 RODÍZIOS COM 
FREIOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E 
SEGURANÇA.ESPELHO OPCIONAL.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 
100 - 230V~.GARANTIA: 1 ANO.PESO: 3,2KGDIMENSÕES: 
40X60X60CMGARANTIA: 1 ANO 

 571,24 1142,48 

13 1 UN 

00000025405- FOGÃO DE PISO DE 4 BOCAS  
COM VÁLVULA DE SEGURANÇA - Tipo de fogão Piso Material 
Estrutura: chapa de aço Tampa: vidro Mesa: Inox temperado 
Puxador: aco. Quantidade de bocas: 4, Tipo de queimadores- 02 
Queimadores pequenos 1,7 kw- 02 Queimadores família 2 kw. Tipo 
de chama: simples, Tipo de acendimento: Automático, 
Características do forno: Capacidade 56 litros. Temperatura- Mínima 
160ºC- Máxima 270 Prateleiras: 1 Prateleira fixa, Porta: Vidro Duplo. 
Pés: Robustos e altos, Proteção térmica traseira, Tipo de gás: GLP, 
Eficiência Energética: Mesa Classe A, Forno Classe C Pressão do 
gás 2,8 KPa. 

 749,66 749,66 
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14 1 KIT 

00000028627- GLICOSÍMETRO COM CANETA LANCETADORA  
Composição: 1 monitor 1 lancetador 10 lancetas 10 tiras 1 bateria 
3V-CR20321 estojo para transporte1 manual de instruções Volume 
de Sangue: 1 - 2 µL 4 amostras de Sangue: Capilar Venoso Arterial 
Neonatal Garantia: Vitalícia (para monitor e lancetador)³ Peso: 0,251 
Kg Dimensões: Altura 157 mm Largura 137 mm Profundidade 66 mm 
Método de Codificação Autocodificado Memória 500 testes 
Marcadores de eventos: Pré e pós prandial Alarmes Lembrete 
sonoro para realização dos teste após as refeições Média de testes: 
7 dias 14 dias 30 dias 90 dias Tempo obtenção do resultado: Até 5 
segundos Registro ANVISA Monitor: 81414021688Tiras: 
81414020030Lancetador: 81414020000Lancetas:81414021689  

 54,57 54,57 

15 1 UN 

00000028449- LASER TERAPÊUTICO  
ESPECIFICAÇÕES:EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO POR 
LASER TERAPÊUTICO DE BAIXA POTÊNCIA, DESENVOLVIDO 
PARA A UTILIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E EM 
ESTÉTICA. ELE POSSUI CIRCUITO TOPOSCÓPIO PARA 
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ACUPUNTURA E 
POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM 3 CANETAS 
LASER.ACESSÓRIOS1 CABO PP FÊMEA IEC DE 2 X 0,75 X 
1500MM 1 CARTELA DE FUSÍVEL PROTEÇÃO;1 FUSÍVEL 20AG 
DE 2A;1 KIT DE CABO PRETO PARA CANETA TOPOSCÓPIO - 1 
VIA ;MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL ACESSÓRIOS 
OPCIONAISCANETA LASER PROBE DE 
660NM;CARACTERÍSTICAS TÉCNICASBIVOLT 127/220V| 
50/60HZ;DIMENSÕES: 36 X 31,5 X 12,5 (L X P X A) CM;PESO 
APROXIMADO, SEM ACESSÓRIOS: 1,5KG. 

 2.539,99 2539,99 

16 3 UN 

00000025936- LONGARINA ESTOFADA 3 LUGARES  
Altura do assento: 41 cm; altura total: 80 cm; largura total: 137 cm; 
profundidade total: 56 cm Características técnicas: o Estofados em 
espuma injetada de alta densidade, com acabamento em perfil 
plástico (modelos executiva, diretor e presidente) ou capa injetada 
anatômica (modelo secretária);o Bases giratórias metálicas com 
capa de proteção em polipropileno na cor preta, com regulagem de 
altura a gás ou mecânica,o Estruturas metálicas revestidas com 
pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência;o 
Rodízios de roda dupla injetados em polipropileno de alta resistência. 

 441,93 1325,79 

17 2 UN 

00000028614- MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS 
100X6075CM  
Estilo ClássicoMaterial da Gaveta MDPPeso Máximo por Gaveta 3 
kgSapatas Niveladoras SimTipo de Corrediça da Gaveta Metálica 
SimplesTipo de Puxador da Gaveta ExternoCor Interna BRANCACor 
BrancaItens Inclusos 1 Mesa e Manual de Montagem.Escala de 
Brilho da Gaveta FoscoAcabamento da Gaveta BPGaveta com 
Chave 02Acabamento BPAltura 75 cmAmbiente EscritórioCor 
BrancaCor Predominante BrancaEscala de Brilho FoscoFormato 
RetangularGarantia 03 mesesLargura 150 cmLinha ou Coleção Pop 
NewMaterial Principal MDPPeso 23,3 kgPossui Gavetas 02Possui 
Portas NãoPossui Prateleiras NãoProfundidade 60 cmSistema de 
Montagem Parafusos, cavilhas e miniflix.Suporta Até (kg) 30 kg 

 285,07 570,14 

18 2 UN 

00000028628- MESA PARA EXAME CLÍNICO  
MACA DE EXAME CLÍNICO SIMPLES; ESTRUTURA TUBULAR EM 
AÇO REDONDO; LEITO ESTOFADO REVESTIDO CM COURVIM; 
CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE 
CREMALHEIRA; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA. DIMENSÕES 
1,85CM DE COMPRIMENTO X0,55M DE LARGURA X 0,80M DE 
ALTURA. 

 494,73 989,46 
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19 1 UN 

00000028615- NEBULIZADOR INALADOR ULTRASSÔNICO 
PORTÁTIL  
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:TAMANHO: 4,5 X 4,5 X 10 CM 
PESO: 90G MATERIAL: ABS+PP, VELOCIDADE DE ATOMIZAÇÃO: 
>0,2 ML/MIN, TAMANHO DA GOTA ATOMIZADA: 1 A 5 µM, 
CAPACIDADE DO COPO: 0,5 A 8,0 MLRESÍDUO DO 
MEDICAMENTO LÍQUIDO: 

 164,30 164,3 

20 1 UN 

00000028450- OFTALMOSCÓPIO  
ESPECIFICAÇÕES: SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS;FILTRO LIVRE 
DE VERMELHO;MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO;CLIPE 
DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA;BORRACHA DE 
PROTEÇÃO LIVRE DE LÁTEX;A CABEÇA EM ABS RESISTENTE À 
IMPACTOS;ÓPTICA SELADA LIVRE DE POEIRAS.LÂMPADA DE 
XENON HALÓGENA 2.5V;CABO EM METAL PARA 2 PILHAS 
ALCALINAS AA;LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS.ALTURA 
17CMLARGURA 3CMPROFUNDIDADE 2,5CMPESO 0,120KG 

 712,80 712,8 

21 2 UN 

00000028451- OTOSCÓPIO 2.5V COM 5 ESPÉCULOS E ESTOJO 
MACIO  
ESPECIFICAÇÕES: 05 ESPÉCULOS AURICULARES 
AUTOCLAVÁVEIS (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 E 9MM) 01 ESTOJO MACIO 
PARA OTOSCÓPIO E SEUS ACESSÓRIOS 
BENEFÍCIOS:ILUMINAÇÃO DIRETA DE 2.5V PROPORCIONA 
QUALIDADE DE ILUMINAÇÃO.CABEÇA INTEIRAMENTE 
METÁLICA COM LENTE REMOVÍVEL.CAMPO DE VISÃO COM 
AUMENTO DE 4 VEZES.ABERTURA NA BASE DO CABO, 
PERMITE UTILIZAR BATERIA 
RECARREGÁVEL.ESPECIFICAÇÕES: TRANSMISSÃO DA LUZ: 
DIRETALÂMPADA: VÁCUO, HALÓGENA OU LEDMATERIAL DA 
CABEÇA: METALMATERIAL DO CABO: METALACABAMENTO DO 
CABO: RECARTILHADOTENSÃO: 2.5VALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS 
TIPO CREOSTATO PARA CONTROLE DA LUZ: POSSUILENTE DE 
AUMENTO: 4 VEZESCOMPRIMENTO TOTAL: 185CMPESO 
TOTAL: 205GGARANTIA DO EQUIPAMENTO: 1 
ANOCERTIFICAÇÕES:ANVISAISO13485ISO9001 

 320,14 640,28 

22 1 UN 

00000028452- REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)  
EM SILICONE COM RESERVATÓRIO.O KIT PADRÃO INCLUI 
REANIMADOR REUTILIZÁVEIS, MÁSCARA, BOLSA 
RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS 
SÃO LIVRES DE LÁTEX E OS SACOS DE MÁSCARA, OU 
CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO SÃO FEITAS DE 
POLÍMERO MAIS ESTÁVEL - SILICONE OU POLISULFONA, QUE 
OFERECEM CONFIABILIDADE, EXCELENTE VIDA ÚTIL E 
MELHOR LONGA TERMO RESISTÊNCIA A CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS EXTREMAS.O PARA CRIANÇAS E BEBÊS COM 
PESO ABAIXO DE 30 KG;O VOLUME DO BALÃO: 550 ML;O 
VOLUME DE ENTREGA: 320 ML;O RESERVATÓRIO: 2700 ML;O 
RESITÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM 
H2O;O ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML;O LIMITADOR DE 
PRESSÃO: 40 CM H2O;O TEMPERATURA OPERCIONAL: -18ºC A 
50ºC;O TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20ºC A 60ºC;O 
GARANTIA DE 01 ANO. 

 265,84 265,84 

23 1 UN 

00000028453- REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO 
TIPO AMBÚ  
COMPOSIÇÃO:O RESSUSCITADOR REUTILIZÁVEL DE SILICONE 
(SI), POLICARBONATO (PC) E POLICLORETO DE VINILA (PVC). A 
VÁLVULA PEEP E ADAPTADOR DA VÁLVULA PEEP SÃO DE 
SILICONE E POLICARBONATO 
(PC).DIMENSÕES/VOLUMES:VOLUME DO BALÃO DO 

 297,63 297,63 
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RESSUSCITADOR: 1700+- 100ML;VOLUME DO BOMBEAMENTO 
(COM UMA MÃO): 850 +- 50ML;VOLUME DO RESERVATÓRIO DE 
OXIGÊNIO: 1000ML;VÁLVULA POP-OFF: 60+-
10CMH2O;COMPRIMENTO DA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO: 
2,1M.ITENS INCLUSOS:BALÃO DO RESSUSCITADOR COM 
ALÇA, TAMANHO ADULTOVÁLVULA POP-OFFMÁSCARA DE 
BORDA INFLÁVEL ADULTOEXTENSÃO DE 
OXIGÊNIORESERVATÓRIO DE OXIGÊNIOREGISTRO NO MS  

24 1 UN 

00000028454- SUPORTE PARA SACO HAMPER - EPÓXI  
ARMAÇÃO TUBULAR EM PINTURA EPÓXI, SACO EM FORTE 
TECIDO DE ALGODÃO CRU, PÉS COM RODÍZIOS DE 
2.DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARGURA 50 CM X 
ALTURA 81,5 CM.CAPACIDADE APROXIMADA: 150 
LITROS.DIMENSÕES APROXIMADAS DO SACO: 50 CM DE 
DIÂMETRO X 80 CM DE PROFUNDIDADE.MEDIDAS DA 
EMBALAGEM:0,51 X 0,51 X 0,82PESO: 4 KG. 

 278,33 278,33 

25 2 UN 

00000023950- TELEFONE SEM FIO  
Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência Design 
premiado 2 teclas de discagem direta Discagem rápida para 10 
números LED no fone para sinalização 7 tipos de toque com 5 
opções de volume Tom de tecla Autoatendimento Modo repouso 
automático ao colocar o fone na base Flash programável Tecla Mudo 
Aviso sonoro e visual de fora de alcance e sonoro de bateria baixa 
Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo. 

 143,40 286,8 

26 1 UN 

00000028455- VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 50CM 200W 
BIVOLT  
ESPECIFICAÇÕES: HÉLICES 6 PÁS: AERODINÂMICA QUE GERA 
MAIS VENTILAÇÃO. GRADE DE AÇO: MAIS SEGURANÇA E 
DURABILIDADE. MOTOR 200W: MOTOR POTENTE DE ALTA 
VELOCIDADE. HÉLICES EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA: 
FORTES, LEVES E AUMENTAM A VIDA ÚTIL DO MOTOR. 
OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA: PROPORCIONA UM 
FLUXO DE AR MELHOR DISTRIBUÍDO POR TODO O AMBIENTE. 
REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL: PODE SER AJUSTADA 
DE ACORDO COM A NECESSIDADE. BIVOLT SELETIVO: 
SELECIONAR NA CHAVE SELETORA A TENSÃO, 127V OU 220V. 
PINTURA ELETROSTÁTICA: GRADE COM PINTURA DE ALTA 
RESISTÊNCIA. ACOMPANHA CHAVE CCV: CHAVE DE 
CONTROLE DE VELOCIDADE. GARANTIA DE 1 ANO 

 147,85 147,85 

       TOTAL R$23.900,88 

 

OBS:  • Garantia mínima de 12 meses para todos os equipamentos; • Montagem e instalação dos equipamentos no local 
determinado pelo responsável; • Demonstração de funcionamento dos equipamentos, inclusos treinamento do profissional que irá 
manusear os aparelhos. 

3.2 Os valores acima estimados são a base para considerar preço superior / excessivo; e na ocorrência desta hipótese, a proposta 
será desclassificada nos termos deste Edital. 

3.3 O contrato deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 

3.4 Os valores propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, frete, emolumentos, 
contribuições fiscais e para fiscais), qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital. 

3.5 O prazo de validade do contrato para os objetos deste certame será de até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da data 
de sua publicação, podendo ser prorrogada na forma da lei.  
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3.6 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, a contar da expedição da Ordem de 
Fornecimento. 

 
4. JULGAMENTO: Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as especificações contidas no Edital e seus anexos, 
apresente o menor preço por item.  
 
5. PROPOSTA: 
 
5.1 No valor da proposta deverão estar incluído todos os custos com impostos, taxas, fretes, assim como todos os custos 
necessários ao completo a prestação dos serviços ora solicitado. 
 
5.2 A proposta de preços deverá apresentar prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
6. DA FONTE DE RECURSOS   02.007.001 10 122 0013 2.022 4.4.90.52.00  – Ficha 214  do orçamento vigente.  

 
7. FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA: O fornecimento do objeto licitado será de acordo com as necessidades do 
município, em conformidades com as requisições. 
 
8. DO PRAZO CONTRATUAL: O prazo estimado para o fornecimento será contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado de acordo com as disposições da Lei 8.666/93. 
 
9. RESPONSÁVEL PELO CONTRATO: Será responsável pela conferência o Secretaria de Saúde e ou servidor por este 
legalmente autorizado, que deverá atestar o fornecimento, para viabilizar o encaminhamento das Notas Fiscais à Secretária de 
Finanças, para as providências de pagamento. 
 
10. DO REEQUILIBRIO ENCONÔMICO-FINANCEIRO E ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: 
 
10.1 - Os valores constantes do contrato poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. 
 
10.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, 
porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do fornecimento. 
 
10.3 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o 
preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 
10.4 - Independentemente da solicitação, o Órgão Gerenciador poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de 
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos 
preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação.. 
 
10.5. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que fizerem 
necessários no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
 
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O município não disponibiliza veículos para entrega dos produtos. Estes deverão 
entregues pela própria fornecedora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO 

Rua do Rosário nº 04 – Centro – Queluzito - MG  

CEP: 36.424-000 - Telefax: 31 3722-1222 

 

 

 

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

QUELUZITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E _________________ 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o Município de Queluzito do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ sob o nº 19.718.410/0001-09, com sede na Rua do Rosário, nº 04, Centro, nesta cidade, CEP 36.424-000, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Célio Pereira de Souza, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e 

___________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________, com sede na Rua _____________________, n° ____, bairro ___________, na cidade de ________________, 

representada neste ato por_______________________, estado civil, profissão, inscrito no CPF sob o n° ______________, 

residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, celebram o 

presente contrato, o qual se regerá pelas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelo Processo Licitatório n° 010/2020, 

Pregão presencial n° 003/2020 e, com fundamento jurídico de CONTRATO Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas 

seguintes: 

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de equipamentos para a unidade Básica de Saúde do Município de 

Queluzito, conforme delineado no Anexo I do Edital do Processo Licitatório nº 010/2020, modalidade Pregão nº 003/2020. 

 

1.2 – O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 
modalidade Pregão Presencial nº. 003/2020, passam a fazer parte integrante deste instrumento independente de transcrições. 
 

CLÁUSULA 2ª – DO FORNECIMENTO 

2.1  Entregar os produtos objeto desse edital em perfeitas condições e de acordo com o termo de referência, anexo I. 
 
2.2 Não serão aceitos entrega de produtos que não estejam de acordo com as especificações do anexo I. 
 

2.3 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de até 03 (três) dias, a contar da expedição da Ordem de Fornecimento. 

 
CLÁUSULA 3ª – DAS RESPONSABILIDADES 

 

No cumprimento deste Contrato, as partes se comprometem respectivamente, a atenderem às normas seguintes: 

 

3.1 A CONTRATADA 

 

3.1.1 Caberá a contratada realizar o objeto do pregão 047/2019, de acordo com a proposta apresentada, ficando a seu cargo todos 

os ônus e encargos decorrentes da execução. 

 

3.1.2. Fornecer os produtos, rigorosamente. 

 

3.1.3 Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações dos serviços 

contratados. 

 

3.1.4. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados. 

 

3.1.5. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 
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3.1.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do 

objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

 

3.1.7. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 

 

3.1.8. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos. 

 

3.1.9 Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação. 

 

3.1.10 Comunicar à Prefeitura Municipal os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, após a 

verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 

de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 

 

3.1.11 Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste contrato, isentando a 

Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade. 

 

3.1.12  Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

3.1.13 Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da paralisação na prestação de serviço, salvo, na ocorrência de caso 

fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da legislação 

vigente e sejam comunicados à Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência. 

 

3.1.14 Prestar os serviços de forma eficiente e adequada. 

 

3.2. - A CONTRATANTE se compromete a: 

 

3.2.1 – Designar servidor que se responsabilizará pela conferência da qualidade do serviço prestado em conformidade com os 

termos contratuais, bem como o gestor do contrato: e 

 

3.2.2. – Efetuar pagamento no prazo contratual.  

 

CLÁUSULA 4ª – DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 – O valor global do presente contrato é de R$ .............................. (....................). 

 

4.2 – O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE conforme os produtos recebidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 

entrega, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues, por meio de Ordem Bancária, e 

de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo 

com as demais exigências administrativas em vigor. 

 

4.3 – Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos fazendários, a regularidade 

relativa a Seguridade Social, através da Certidão Negativa de Débito e a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento. 

 

CLÁUSULA 5ª - DA DOTAÇÃO 

 

5.1 - 24.1  As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de dotação orçamentária:  02.007.001 10 122 0013 2.022 
4.4.90.52.00  – Ficha 214    do orçamento vigente.  
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CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA 

6.1 - O prazo da contratação será até 31 dezembro de 2020, admitindo a sua prorrogação nos termos da legislação pertinente. 

6.2 - A prorrogação do prazo do contrato poderá ser admitida nas condições e nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 

por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitado a 

sessenta meses. 

CLÁUSULA 7ª – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

7.1 - Os valores constantes do contrato poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. 
 
7.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, 
porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do fornecimento. 
 
7.3 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o 
preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
 

7.4 - Independentemente da solicitação, o Órgão Gerenciador poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de 

conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos 

preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação 

7.5 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 

serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 8ª - DA NOVAÇÃO 

8.1 - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá 

novação, nem muito menos a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 - Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela execução dos serviços objeto desta licitação, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 

CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO 

10.1 - O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93 e pelo contratante, na defesa do 

interesse público, sem que deste ato resulte indenização de qualquer natureza.  

CLAÚSULA 11 - DOS CASOS OMISSOS 

11.1 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas 

ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA 12 – DO REGIME DE EXECUÇÃO  

12.2 - O regime de execução do presente contrato é indireto. 

CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES 

13.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste contrato, as partes ficarão sujeitas às penalidades previstas na 

Lei nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA 14 - DO FORO 

14.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete- MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução 

do presente Contrato. 

 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente 

com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

Município de Queluzito, ____________ de ___________________de 2020. 

 
MUNICÍPIO DE QUELUZITO 

CONTRATANTE 
 

LICITANTE VENCEDOR 
CONTRATADO 

Testemunhas: 
CPF: 
Testemunhas: 
CPF: 
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ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

1. PROPONENTE 

Empresa: 

CNPJ:                                               

Endereço: 

Cidade:                                                                        UF:             CEP: 

Telefone:                                                                      Fax: 

E-mail: 

Sócio Proprietário: 

CPF:                                                                   RG: 

 

2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, 
conforme abaixo:  
 

Item  Quant.  Unid.  Descrição  Valor Unit.  Valor Total 

      

 VALOR TOTAL  

OBS: seguir a tabela de itens descrita no Anexo I – Termo de Referência.  
 
VALOR DO TOTAL DA PROPOSTA: R$________ (________________________________) 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e completa 
remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, 
trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos 
pleitos de acréscimos a qualquer título.) 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das 
propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As contidas na Minuta do contrato que integra o Anexo II, do Pregão supramencionado. 

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do 
objeto e exigências constantes no edital. 

___________________ , ______ de ___________ de 2020. 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Proponente 
Nome:  
Nº do RG:  
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ANEXO IV - PROPOSTA DIGITAL 

 
 
1 – Em anexo segue um arquivo zipado (PROPOSTA) com dois arquivos, um programa gerador das propostas ( COM NOME 
DIGITADOR DE PROPOSTA) e um arquivo para preenchimento das propostas com o nome de EQUIP1020. 
 
2 – Primeiro faça o download do arquivo em uma pasta, após esta etapa clique com o botão direto do mouse e selecione a opção 
EXTRAIR AQUI; 
 
3 –Execute o programa PROPOSTA, clique em abrir processo, selecione o arquivo EQUIP1020 para a digitação de proposta; 
 
4 – Preencha os preços e marcas dos produtos que deseja cotar. 
 
5- Após concluído, clique em GERAR ARQUIVO, coloque o nome da empresa e salve. 
 
6 – Após salvar, salve o mesmo arquivo em um PEN DRIVE ou CD e apresente a pregoeira no dia do pregão a fim de agilizar o 
processo de abertura e julgamento.  
 
OBS: Vale ressaltar que a proposta escrita é o ANEXO III, e é imprescindível sua apresentação. 
 
 


