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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130 - Centro
Serra da Saudade – MG – CEP: 35.617-000

CNPJ: 18.301.069/0001-10 – Telefone: 37 3555 1112 – e-mail: serradasaudademg@gmail.com

EDITAL Nº 004/2022

PROCESSO N° 020/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de
Serra da Saudade, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o
no 18.301.069/0001-10, com sede na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira, nº 130,
Centro, na mesma cidade de Serra da Saudade, Estado de Minas Gerais, por meio de
sua equipe de Pregão, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei
Complementar nº 123/2006, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 01/04/2022 às 08:00 (oito horas)
Recebimentos de propostas até dia 01/04/2022 às 08:00 horas
Abertura de propostas dia 01/04/2022 às 08:01
O EDITAL estará disponível a partir do dia 17/03/2022 ás 14:00 horas
Tempo de Disputa: 10 (dez) minutos
Modo de Disputa: Aberto

Local: www.bll.org.br - "acesso identificado no link - licitações públicas.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de diversos equipamentos para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde, conforme Plano de Trabalho de Aplicação dos Recursos, em cumprimento à
Resolução SES/MG 7.513 de 18/05/2021, para atender à demanda da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme condições e especificações contidas no Termo de
Referência, Anexo I Edital e seus anexos.

1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022,
na classificação abaixo:

4.4.90.52.00.2.05.05.10.301.0004.
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão
deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas
junto a Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br), devendo informar-se junto ao
sistema a respeito de seu funcionamento e regulamento.

3.1.2 - A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e
Leilões está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho
de 2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

3.1.3 - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de
empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes
do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.1.4 - O licitante deverá se informar junto à Bolsa de Licitações e Leilões
sobre os procedimentos e documentos necessários para o seu credenciamento e
obtenção da chave de acesso.

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.

4.2. A participação nesta licitação é restrita às microempresas - ME,
empresas de pequeno porte - EPP e equiparadas (sociedades cooperativas que
tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos
limites definidos no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao
objeto licitado, previamente credenciadas no aplicativo “Licitações”, conforme
Título IX.

4.2.1. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.2. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos,na forma da legislação vigente;

4.2.3. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.4. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
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4.2.5. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

4.2.6. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processode dissolução ou liquidação;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49(Anexo – IV);

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos e que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias (Anexo – V);

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
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a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistemaeletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;
6.1.4. Na hipótese do item exigir Registro na Anvisa também deverá ser anexado

o mesmo à proposta para fins de comprovação de sua regularidade, a ausência dessa
informação onde ela for cabível ocasionará a desclassificação da proposta relativa ao
item;

6.1.5. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logoaquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

7.3.Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. Os licitantes
poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão eas regras estabelecidas no Edital.

7.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser de 2% (dois por cento).

7.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com prorrogações.

7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
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7.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor
preço.

7.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente ao provedor.

7.18. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitivado Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances.

7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.23. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

7.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

7.25. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.27. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
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acompanhada pelos demais licitantes.

7.28. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.2.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita;

8.2.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte
e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.2.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.2.4. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
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8.2.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.2.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

8.2.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.2.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das
previstas neste Edital.

8.2.9. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.2.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.2.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

8.2.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificaráa habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será
verificada por meio da internet.

9.2. Os documentos relacionados neste edital poderão ser substituídos pelo
Certificado de Registro Cadastral - CRC, do Município de Serra da Saudade, em
vigorna data da realização do Pregão, desde que expressamente indicados no referido
cadastro e em vigor na data da realização do Pregão.

9.2.1. A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou
instrumento público ou particular de procuração, ou Carta de Credenciamento, com
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vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos documentos.

9.2.2. Caso não conste no CRC do Município quaisquer documentos exigidos no
edital, o licitante deverá complementar a documentação exigida.

9.2.3. Se os documentos relacionados no edital, indicados no CRC, estiverem
comos prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 9.2 (CRC), os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

9.8 Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. 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;

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;
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9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Caso o
licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.4. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pelo setor competente do
Município.

9.9.5. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);

9.9.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
dotrabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
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9.9.7. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.9.7.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigências do edital.

9.9.7.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada aexistência
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

9.9.7.3. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, naordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10. Qualificação Técnica

9.10.1. Apresentação de um atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa
física ou jurídica, para comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação.

9.11. Qualificação Econômico-financeira

9.11.1 - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;

9.12. Declarações

9.12.1. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição (Anexo III);

9.12.2. que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da
Lei Complementar n.º 123/2006 (Anexo IV);
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9.12.3. que cumpri os requisitos de habilitação e que a proposta atende às
exigências do edital (Anexo V).

9.12.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
cienteda obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (Anexo VI);

9.13. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posteriorà fase de habilitação.

9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
paraa continuidade da mesma.

9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte,
emhavendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
noprazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico
e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada
emconsideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sançãoà
Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
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unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Leinº
8.666/93).

10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentoscomplementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se foro caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividadee a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se
admite ounão o recurso, fundamentadamente.

11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.

11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazõestambém
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados,no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) oumeio
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
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data de seu recebimento.

15.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital
e seus anexos;

15.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas.

15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou retirar a nota
de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada
a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual
são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas
no Termo de Referência.
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19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002,
olicitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato e/ou ata de registro de preços ou
aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;

20.1.2. apresentar documentação falsa;

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5. não mantiver a proposta;

20.1.6. cometer fraude fiscal;

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro
de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsaquanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações
discriminadasnos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
nãoacarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
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prejudicado(s) pela conduta do licitante;
20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Serra da
Saudade, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
AdministraçãoPública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demaissanções.

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ouProcesso
Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstasno Termo de Referência.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favorda ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurançada
contratação.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração.

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
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ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.serradasaudade.com, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na sede da
Prefeitura, nos dias úteis, no horário das 12 horas às 16 horas, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1. ANEXO I - Termo de Referência
21.12.2. Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;
21.12.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
21.12.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
21.12.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos

deHabilitação e que a Proposta Atende às Exigências do Edital;
21.12.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação;
21.12.7. Anexo VII - Minuta de Contrato;

Serra da Saudade, 16 de março de 2022.

DANIEL PAIVA BORGES
PREGOEIRO MUNICIPAL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022.

1. OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para atender as necessidades
da Secretaria de Saúde, conforme Plano de Trabalho de Aplicação dos Recursos, em
cumprimento às Propostas de aquisição de equipamento/material permanente
13914.83600/1210-04 e 13914.83600/1210-01 para atender à demanda da
Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e especificações contidas neste
Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.2.1 - A Contratação se justifica pela necessidade desses
materiais/equipamentos que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, e
pelos motivos expostos e aprovados na justificativa do Plano de Trabalho. Os
materiais deverão ser todos de ótima qualidade e devem respeitar as especificações e
os quantitativos descritos na Planilha Orçamentária

2.2 - JUSTIFICATIVA DA NATUREZA COMUM DO OBJETO.
2.2.1- Considerando as características dos equipamentos a serem adquiridos, o

objeto desta aquisição pode ser caracterizado como bem comum, possuindo,
desse modo, padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente
e amplamente encontrados no mercado correlato, nos termos do parágrafo único, do
art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

3- ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS

3.1 - Conforme exigência legal foi elaborada a Planilha Orçamentária, utilizando
amédia aritmética dos valores apresentados nas pesquisas de preço pelas empresas
do ramo, conforme quadro abaixo e pesquisas de preço, os equipamentos/produtos
listados na coluna MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA devem ser considerados na
elaboração da proposta, somente serão aceitos itens com qualidade/recursos iguais ou
superiores aos indicados no quadro abaixo.
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ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
ESTIMADO

DESCRIÇÃO DETALHADA MARCA/MODELO
DE REFERENCIA

1 1 APARELHO DE SOM R$        289,00

Som Portátil com CD Player MP3 Rádio FM
Entrada e Auxiliar de Áudio.
Com entrada auxiliar de áudio estéreo
(P2);Entrada USB 2.0 e funções Random,
Program, repeat e bass boost.

Philco PB126

2 1 AR CONDICIONADO R$     1.733,00

Cor: Branco
Tipo: Split
Ciclo: Quente e frio
Capacidade: 12.000 BTUS
Controle de temperatura: 18°C a 32°C
Velocidades: Baixa, média e alta
Potência de refrigeração: 1085 watts
Controle remoto: Sim
Filtro: Filtro HD
Direcionador vertical: Automático
Direcionador horizontal: Manual
Timer: Sim
Ventilação: Sim
Função desumidificar: Sim
Função siga-me: Sim
Função Swing: Sim
Função Turbo: Super Turbo
Função Sono Bom: Sim
Função liga/desliga display: Sim
Compressor: Rotativo
Material: Unidade Interna plástica / Unidade
Externa aço
Proteção anticorrosão: Sim
Vazão de ar: 600 m³/h
Nível de ruído: 30 dBA
Gás refrigerante: R-410A
Serpentina: Cobre
Classificação Energética: A
Voltagem: 220V
Consumo de energia: 22,8 kW/h
Frequência: 60 Hz
Peso da unidade interna: 9,00 kg
Largura da unidade interna: 84,00 cm
Altura da unidade interna: 28,00 cm
Profundidade da unidade interna: 22,00 cm
Peso da unidade externa: 29,00 kg
Largura da unidade externa: 71,00 cm
Altura da unidade externa: 48,00 cm
Profundidade da unidade externa: 24,00 cm

CONSUL CBP12CB

3 11 ARMÁRIO R$        949,00

Armário aço Chapa #26 (0,45mm espessura), 2
portas abrir com 3 reforços, 03 prateleiras,
sendo 01 fixa e 2 reguláveis a cada 50mm por
cremalheiras, formando 04 (quatro) níveis, com
fechadura (2 chaves), modelo Yale. Capacidade
por prateleira 30kg bem distribuídos.

PA-75/170 F

4 6 ARQUIVO R$        802,00

Quantidade de Gavetas: 4
- Cor: Cinza Padrão
- Chapa: 26 / 0,45mm
- Pintura: Epóxi Pó

VITORINO
Arquivo de Aço 4
Gavetas JR
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Medidas
Altura: 1,33 cm
Largura: 0,46 cm
Profundidade: 0,49 cm
Capacidade por gaveta 10 kg

5 1 BALANÇA DIGITAL
PORTÁTIL R$     1.258,00

- Display de cristal líquido com backlight;
- Bateria interna recarregável (autonomia de
até 480horas);
- Carregador de bateria automático;
- Desligamento automático;
- Fonte adaptadora multivoltagem;
- Gabinete de plástico ABS;
- Tara sucessiva;
- Flexibilidade de manuseio;
- Proteção contra interferências e sobrecargas;
- Prato de pesagem de fácil higienização;
- Teclado de fácil digitação;

- Dados Técnicos:
Alimentação Elétrica: 110/220 Bivolt (Fonte
externa)
Área de Pesagem: 901 cm²
Área de Visualização: (L) 62,7mm x (A) 28,9mm
Capacidade - Divisão: 6kg - até 3kg divisão 1g,
acima divisão 2g
Consumo: 0,5 W a 2,0 W
Dimensões (A x L x C) (mm): 70 x 370 x 360
Dimensões (mm): 359 (L) x 11 (A) x 251 (P)
Display: LCD
Display em Torre: Alt. Torre 270 mm -
Comprimento cabo 2,5 M
Gabinete: ABS - Cor branca
INMETRO: Portaria 236/94 - Classe III
Limites de Indicação: Mín 1 Divisão abaixo de
zero - Máx 5 diviões acima da capacidade
Peso (Kg): 5,4
Prato de Pesagem: Aço inoxidável AISI 430
Quantidade: 2 (frontal e traseiro)
Tara Maxima: Até 3 KG para capacidade de 6
KG
Temperatura de Operação: -10º C a 40° C

Balança Digital
Toledo Prix 9094
6 kg Pesadora

6 10 BALDE A PEDAL R$        326,00

Mede 30 cm de diâmetro e 64cm de altura com
capacidade de 30 litros.
Material Aço Inox
Composição 01 Lixeira Inox com Pedal e Balde
30 Litros

Lixeira Brinox aço
inoxidável pedal e
balde 30L

7 2 BALDE/LIXEIRA R$        109,00

MATERIAL: Aro, corpo e fundo em aço inox;
MEDIDAS:
20 litros = 24cm de diâmetro c 45cm altura //
Li-20a;

FABRICA 11

8 1 BANQUETA R$        691,00

Material: Aço Inox
Altura Min - Max: 0,5m - 0,7m
Diâmetro do assento: 30cm
Banco giratório com base e assento em inox.

LUMAR
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9 3 BEBEDOURO/PURIFICADOR
REFRIGERADO R$        967,00

Voltagem 110v
Coluna
Consumo (kWh) 2,52 KWh/mês
Cor Inox
Corrente (A) 2,0/0,8
Etapas de Purificação: Tripla Tipo de Filtro: C+3
Eficiência de Retenção de Partículas (µm):
Classe – C = 5 a < 15. Eficiência de Redução de
Cloro Livre: Aprovado. Bacteriostático: Sim.
Eficiência Bacteriológica: Não possui. Vida Útil
do Filtro: 3.000 L / até 6 meses.
Medida (LxAxP/cm)
32 x 112 x 32cm
Orientação Vertical
Peso Líquido (Kg) 14,46kg
Potência (W) 120W
Tensão (V) / Frequência (Hz)
127V/60Hz
Água Gelada por Hora (Litros/hora) 2L/h

Bebedouro
Purificador de
Pressão IBBL
Puripress Hands
Free Inox com
Acionamento por
Pedal

10 6 BICICLETA R$        687,00

Quadro Completo Aro 26 em Aço Carbono
Guidão pop em Aço Carbono
Garfo De Suspensão Aro 26
Alav. Hand Shift Troc. Na Luva 21 m. C/
Manoplas em Borracha
Movimento Direção 22,2m
Maçaneta De Freio Nylon
Rabeta Completa Suspensão F. V-Brake A.26
Preto Fosco
Mola Suspensão De Alumínio 150mm.
Pedal Rosca Grossa 9/16 Preto c/ Refletor
Freio V-Brake Dianteiro e Traseiro
Selim Premium
Cambio Dianteiro /Traseiro
Roda Livre 7v 14/28d
Pedivela Braço Engrenagem Tripla
Aro 26 Aero Preto
Movimento Central 34.7mm
Descanso lateral
Corrente Fina Tec 1/2x3/32
Pneu 26x1.95
Cubo diant/ tras. em aço 36 Furos
Peso Suportado: 100 Kg
Tamanho do Quadro: 18"

Bicicleta Colli
Fulls gps Aro 26
Dupla Susp. 36
Raios 21 Marchas

11 3 BIOMBO R$        778,00

Biombo triplo inox Construído com tubos de
aço inoxidável de 3/4 de diâmetro faces em
forte tecido de algodão crú removíveis e pés
com rodízios de 2". Dimensões aproximadas:
Largura Aberto 1,80 m Largura Fechado 0,66 m
x altura 1,75...

SANTA LUZIA

12 30 CADEIRA R$        113,00

Dimensões do Produto (Largura x Altura x
Profundidade)
34,5 x 97 x 38,5 cm.
Altura do assento aos pés: 44,5 cm.- Estrutura
reforçada em tubos 1″ de aço carbono.
Acabamento em pintura epóxi.
Peso suportado pela cadeira: 120 kg.
Assento anatômico em MDP de 12 mm,
revestido com espuma e material sintético.
Encosto em MDP de 12 mm, revestido com

-
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espuma e material sintético.

13 1 CARRO PARA MATERIAL DE
LIMPEZA R$ 1.285,00

Itens que compõem o kit:
01 Carro Funcional
01 Balde 30 litros - 2 águas
01 Cabo Telescópico - 1,40 m
01 Garra Plástica
01 Refil Loop com cinta 320 g
01 Placa Sinalizadora Piso Molhado
01 Pá Pop
01 Conjunto Mop Pó - 60 cm

NYKT03 Bralimpia

14 1 COMPRESSOR
ODONTOLÓGICO R$     3.318,00

ISENTO DE OLEO
Deslocamento Teórico 6 PCM - 170 L/MINUTO
Pressão de Operação 8,3 BAR - 120 LIBRAS
Tensão MONOFASICO 110 ou 220V
Potência do Motor 1HP - 0,75 kW
Peso Líquido 41 KG
Dimensões (LxAxP) 500 x 630 x 460 mm
Volume do Reservatório 30 LITROS - VERTICAL
Nivel de Ruido: 78 Db

SCHULZ MSV
6/30

15 1 ESCADA COM 2 DEGRAUS R$        288,00

Escadinha totalmente inox, estrutura
construída em tubos inox 7/8” x 1,2mm. 2
degraus em madeira revestidos em borracha
com cinta inox.
Dimensões
0,50m x 0,37m x 0,36m.

-

16 4 ESTANTE R$        566,00

Produzido em Aço 1008 "CERTIFICADO" de alta
qualidade com tratamento anti-ferruginoso,
contém 06 prateleiras com dobra dupla em
"CHAPA 22" (0,75mm) com 02 reforços Ômega
resistente a 60kg distribuidos por prateleira e
04 colunas L2 em "CHAPA 18" (1,20mm)
permitindo que você regule as prateleiras na
altura conforme sua necessidade. O
acabamento em sistema de pintura
eletrostática a pó (epóxi) em alta temperatura
garante maior durabilidade do produto e
resistência ao tempo e ferrugem,
acompanhando um kit com 48 parafusos e 48
porcas chave 11 (08 por prateleira)

-

17 1 FOGÃO 06 BOCAS
AUTOMÁTICO R$    1.115,00

TensãoBivolt
CorBranco
Altura dos Pés (cm)10
Altura88.5
Largura76.9
Profundidade59.7
Peso (Kg)29.1
Quantidade de Pés4
Bocas6
PrateleiraFixa
PuxadoresPuxadores em aluminio escovado
Tampo de Vidro Acima da MesaSim
Tipo de Trempe Aço Esmaltado
AcendimentoAutomático
Volume (lts)88
Localização da entrada de gás (visão
frontal)Superior Direito
Potência (kW)2,4
Porta do Forno com Dobradiça Multiestágio
Luz de Forno

-
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Lâmpada do Forno Inclusa
Trava de Segurança do Forno
Tipo de gásGLP
Tipo de FogãoDe piso

18 1 GELADEIRA/REFRIGERADOR R$     2.101,00

Tipo de Produto 1 Porta Frost Free
Capacidade líquida Freezer: 47 litros;
Refrigerador: 253 litros
Capacidade Total de Armazenamento (em
litros) 300L
Consumo (Kw/h) 35.5 kWh/mês(110V e 220V)
Cor Branco
Iluminação interna Sim
Compartimento extra frio Sim
Compartimento congelamento rápido Sim
Gaveta Sim
Porta ovos Sim
Separador de garrafas Sim
Degelo automático Sim
Rodízios Não
Pés niveladores Sim
Porta latas Sim
Porta reversível Não
Voltagem 110V
Dimensões aproximadas do produto - cm
(AxLxP) 153,9x61,6x69,1cm
Peso aproximado do produto (Kg) 48 Kg

Refrigerador
Consul Facilite
CRB36 300 Litros

19 6 LONGARINA R$        651,00

Longarina 3 lugares Polipropileno Reforçadas
Cor Preta -
Pesos e Dimensões
Peso Suportado 130 kg
Altura (cm) 84 cm
Largura (cm) 160 cm
Profundidade (cm) 55 cm
Material Principal Metalon
Material do Estofado Polipropileno

Longarina Wp
Plus 3 Lugares
Polipropileno
Reforçadas

20 7 MESA DE ESCRITÓRIO R$        537,00 Altura 74 cm Largura 97 cm Profundidade 60
cm Materia Prima MDP/Metalon -

21 2 MESA PARA COMPUTADOR R$        499,00

Especificações da Mesa:
Tampo confeccionado em mdp de 15mm cor
cinza / cinza.
Borda post de 16mm Cinza em todo o Tampo.
Pés Metálicos na cor Cinza Metalon 5030 e
3020 Pintura Eletrostática.
Fixação da estrutura ao tampo através do
Parafusos Soberbo direto na Madeira do
Tampo.
Pés Fixos c/ Botinha Plástica Polipropileno
Gaveta c/ Tranca somente na Superior
Mesa mede 1,200,60m c/ 02 Gavetas
confeccionado em mdp de 15mm cor cinza /
cinza.

INCOFLEX

22 2 MESA PARA IMPRESSORA R$        154,00 Mesa p/ escritório 92X61 PANDIN
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23 3 TELEVISÃO R$     1.451,00

Vídeo:
- Formato de Tela: WideScreen 16:9
- Resolução em Pixel: 32 pol. 1366x768 HD
- Frequência: 60Hz, Motion Rate
- Modo de Imagem:  Dinâmica, Padrão, Smart
HDR, Esporte Cinema, Jogos PC
- HDR: Sim
- Temperatura e Cor: Frio, Padrão e Quente
Recurso Smart TV:
- Netflix
- Youtube
- Globo Play
- Reconhecimento de Voz

Conexões:
- 1 Porta LAN
- 2 HDMI
- 1 USB
- Entrada Vídeo Componente/Composto
(Y/Video Pr/Pb)
- Entrada de Áudio Estéreo/Mono
- Entrada ANT/CABLE
- HDMI CEC
- HDMI ARC
- Wi-Fi Integrado
- Bluetooth

Design:

- Moldura: Plástico
- Cor da Moldura/Base: Preto
Recursos TV:
- Ginga
- Receptor de S.D Integrado
- Gravação via Pen Drive, grava programas da
TV digital aberta em HD externo ou pen drive
- Idiomas: Português, Inglês ou Espanhol
- Relógio
- Sleep Timer
Áudio:
- Modo de Som: Padrão, Esporte, Filmes,
Música e Usuário
- Potência de Áudio: 32” = 2 x 5 W | 43” = 2 x 8
W
Energia:
- Voltagem: 100~240V - 50/60Hz
- Consumo Máximo: 50w (32 Pol.) 75 (43 Pol.)
- Consumo Standy By: < 0,5 w

SEMP TCL

3.2 - O valor total estimado desta licitação é de R$ 59.142,00 (cinquenta e
nove mil, cento e quarenta e dois reais).

3.3 - O preço será considerado completo. No preço ofertado deverão estar
incluídos, não só a remuneração e lucro da Contratada, como também todos os gastos
necessários à completa e total execução do objeto, inclusive os custos com fretes e
deslocamentos ao Município para a entrega do objeto.
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3.4 AS MARCAS INDICADAS ACIMA FORAM MENCIONADAS COMO
REFERÊNCIA DE QUALIDADE OU FACILITAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS OBJETOS,
ESTAS PODERÃO SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS EQUIVALENTES, SIMILARES
OU DE MELHOR QUALIDADE, conforme posicionamento do TCU e TCE-MG.

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas, decorrentes desta licitação, correrão á conta dos orçamentos
do exercício de 2022, compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente
nos Programas de Trabalho:

4.4.90.52.00.2.05.05.10.301.0004.1.0014

5 - PRAZO DE ENTREGA

5.1 - O prazo de entrega do objeto será de 15 (quize) dias e começará a fluir a
partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de
Fornecimento, que será emitido após aprovação da licitação e autorização pela
autoridade competente.

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança
respectiva ao Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data
final do período de adimplemento da obrigação.

6.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a
Prefeitura Municipal de Serra da Saudade, sede na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira
130 – Centro – Serra da Saudade - MG, CNPJ n.º 18.301.069/0001-10.

6.3 - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA
SAUDADE, após vistoria e liberação do objeto pela Secretaria Municipal de Saúde, em
até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal;

6.4 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o
prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da
nova documentação isenta de erros.

6.5 - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de
situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS, FGTS e Trabalhista
apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com avalidade
expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro
do prazo de validade.

7 - LOCAL DE ENTREGA
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7.1 - O objeto licitado deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal de
Serra da Saudade - MG, sem ônus para o mesmo, cabendoao responsável pelo setor
requisitante conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

8 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 - O recebimento provisório do objeto será efetuado pelo requisitante nos
termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo requisitante, depois
de verificada a conformidade das especificações técnicas com aquelas contratadas e
consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste edital.

8.3 - O aceite/aprovação do objeto pelo MUNICIPIO não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou
disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA –
ANEXO II deste edital.

9 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

9.1 - DA CONTRATADA

9.1.1 - Entregar o produto no local de entrega previsto neste termo.

9.1.2 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

9.1.3 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que
se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do
objeto do edital.

9.1.4 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites
fixadosno art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.1.5 - Credenciar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE –
MG funcionário que atenderá as requisições dos produtos objeto do edital.

9.1.6 - Todas as despesas necessárias para efetuar o reparo, correção,
remoção ou substituição das peças ou equipamentos em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, durante a garantia, ficarão a cargo da CONTRATADA.

9.2 – DA CONTRATANTE

9.2.1 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta
solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;
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9.2.2 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da
Nota Fiscal.

10 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

10.1 – O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital,
caberá ao responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, que determinará o quefor
necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei
Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

10.2 - Ficam reservados a fiscalização do contrato o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo
administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não
acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.

10.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato
deverão ser solicitadas formalmente pela contratada à autoridade administrativa
imediatamente superior ao Gestor, através dele, em tempo hábil para a adoção de
medidas convenientes.

10.4 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pela gestão e fiscalização,obrigando-
se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e
comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

10.5 - A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao objeto
da contratação, às implicações próximas e remotas perante o MUNICÍPIO ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da
execução contratual não implicará corresponsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas,
proceder ao ressarcimento imediato ao MUNICÍPIO dos prejuízos apurados e
imputados a falhas em suas atividades.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o
MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE, sem prejuízo das perdas e danos e das multas
cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as
penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, bem como,no
que couberem, em especial, as seguintes sanções:

11.1.1 - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o
prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites dalei
civil;
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11.1.2 - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer
natureza, seja contratual ou legal.

11.2 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO DE SERRA
DA SAUDADE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais
cabíveis.

11.3 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Serra da Saudade à contratada
ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os
parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.4 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do
pactuado, o direito do MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE de rescindir de pleno
direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.5 - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade
da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação,
apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução,
descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal n°
10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo
proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

11.6 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas da
garantia prestada pela contratada e, caso a multa aplicada seja de valor superior ao
valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Município ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com
os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

AMARILDO FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

Razão Social:

Logradouro: N.º Bairro:

Cidade: UF: MG CEP: Tel.:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Dados para Pagamento Banco: N/º da Conta: Agência:

N°
Item

Descrição Quant.Unid. Marca/Modelo Valorunit. Valor
Total

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à
licitaçãoem referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma
de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

ASSINATURA E CARIMBO CNPJ
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA
JURÍDICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022.

, inscrita no CNPJ sob o nº ,
porintermédio de seu representante legal, Sr.(a) ,
portadordo Documento de Identidade nº e inscrito no CPF sob o nº

, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao
disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamenor de
dezesseis anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz.

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

, de de 2022.

Assinatura (representante legal):

Qualificação:
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2022 .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº ,

por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)

portador do Documento de Identidade nº ,

inscrito no CPF sob o nº , DECLARA, sob as penas da Lei,
que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para
qualificação como:

( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art.
3ºda Lei Complementar n.º 123/2006.

( ) Equiparada (parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.826, de 31 de julho
de2013)

( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de
habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei
Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário,
decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81,da
Lei Federal nº 8.666/93.

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

, de de 2022.

(assinatura do representante legal)



Página 34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130 - Centro
Serra da Saudade – MG – CEP: 35.617-000

CNPJ: 18.301.069/0001-10 – Telefone: 37 3555 1112 – e-mail: serradasaudademg@gmail.com

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO E QUE A PROPOSTA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2022 .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº ,

porintermédio de seu representante legal, Sr.(a) , portador do

Documento de Identidade nº , inscrito no CPF sob o

nº

, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente

os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital, a teor

do art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02.

, de de 2022.

(assinatura do representante legal)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2022 .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº ,
porintermédio de seu representante legal, Sr.(a) ,
portadordo Documento de Identidade nº , inscrito no CPF sob o
nº

, DECLARA, sob as penas da Lei, que NÃO existem fatos
impeditivos da habilitação, obrigando-se a declarar a superveniência de fato
impeditivo da habilitação, a teor do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Serra da Saudade, de de 2022.

(assinatura do representante legal)
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ANEXO VII MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° /2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA DA SAUDADE E A EMPRESA , VISANDO ÀAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PLANO DE TRABALHO DE APLICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Praça Ademar Ribeiro de Oliveira 130, Centro, CNPJ n.º
18.301.069/0001-10, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Amarildo Fernandes,
Secretario Municipal de Saúde deste município, brasileiro, casado residente e
domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominada simplesmente
CONTRATANTE/MUNICÍPIO e, a seguir denominada CONTRATADA a empresa

, situada na Rua n°
, Bairro , Cidade , inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, representada neste ato por , CPF n° , residente e
domiciliado no município de , resolvem firmar o
presente contrato para fornecimento de equipamentos, com fundamento no processo
administrativo n° 020/2022, Pregão Eletrônico n° 004/2022, que se regerá pelas
normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, lei
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 10.024/19, e do instrumento
convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Aquisição de _______________ para atender as necessidades da Secretaria de

Saúde, conforme Plano de Trabalho de Aplicação dos Recursos do Ministério da
Saúde, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme
condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo II, que
passaa fazer parte integrante deste contrato, para todos os efeitos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS
O valor e as quantidades para aquisição dos produtos decorrentes deste

contrato estão apresentados no quadro abaixo:
- - - - - - - - - - - -
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor total deste contrato é de R$ ( ).

Parágrafo Único - Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete,
embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra e demais encargos indispensáveis ao
perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas

hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico- financeiro,
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou de redução
dos preços praticados no mercado.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta daseguinte

dotação orçamentária, para o corrente exercício de 2022 assim classificados:

4.4.90.52.00.2.05.05.10.301.0004.1.0014

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da contratação será até 31/12/2022, contados a partir da

assinatura do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega do objeto será de 15 (quinze) dias e começará a fluir a partir
do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de
Fornecimento, que será emitido após aprovação da licitação e autorização pela
autoridade competente.

Subcláusula primeira - O objeto licitado deverá ser entregue na sede da
Prefeitura Municipal de Serra da Saudade-MG, sem ônus para o mesmo, cabendo ao
responsável pelo setor requisitante conferi- lo e lavrar Termo de Recebimento
Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as
exigências do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Subcláusula primeira - A licitante contratada deverá apresentar a
documentação para a cobrança respectiva ao Departamento de compras, até o 5º
(quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento daobrigação.

Subcláusula segunda - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos
contra a Prefeitura Municipal de Serra da Saudade.

Subcláusula terceira - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE, após vistoria e liberação do objeto pela
Sec.Mun. de Saúde, em até 10 (dez) dias úteis apósa apresentação da nota fiscal;

Subcláusula quarta - A retenção dos tributos não será efetuada caso a
Contratada apresente, junto com sua nota fiscal, a comprovação de que é optante do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
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Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.

Subcláusula quinta - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos
comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, INSS, FGTS e
Trabalhistas apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem
com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos
documentos dentro do prazo de validade.

Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o
prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da
nova documentação isenta de erros.

Subcláusula sexta - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA
enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras quelhe foram
impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução das obrigações contratuais será fiscalizada por um servidor

designado pela Secretária Municipal de Saúde ou a quem esta delegar, denominado
Fiscalização, que terá autoridade para exercer, como representante da Administração,
toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e controle da execução
contratual.

Subcláusula primeira. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:

I - solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração
todasas providências tempestivas necessárias ao bom andamento da avença.

II - acompanhar e fiscalizar a execução, bem assim indicar as ocorrências
verificadas;

III - encaminhar ao departamento jurídico da Prefeitura Municipal os
documentos com as ocorrências que impliquem possíveis sanções à Contratada;

IV- solicitar a imediata substituição de qualquer item fornecido em desacordo
ou que for julgado prejudicial ou insatisfatório;

V - notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na execução do contrato para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias.

Subcláusula segunda. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas
responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

Subcláusula primeira. O recebimento provisório do objeto será efetuado pelo
requisitante nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93.

Subcláusula primeira. O recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo
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requisitante, depois de verificada a conformidade das especificações técnicas com
aquelas contratadas e consignadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II deste
edital.

Subcláusula primeira. O aceite/aprovação do objeto pelo MUNICIPIO não
exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade
ou disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA –
ANEXO II deste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a enviar
todo o empenho necessário ao fiel e adequado cumprimento dos encargosque lhe
são confiados e, ainda, a:

I - Entregar o produto no local de entrega previsto neste termo.
II - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.
III - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a

que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do
objeto do edital.

IV - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites
fixados no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

V - Credenciar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA
SAUDADE – MG funcionário que atenderá as requisições dos produtos objeto do edital.

VI – Fornecer no momento da entrega dos produtos os respectivos manuais,
com tradução em Língua Portuguesa, se for o caso;

9.1.7 – Arcar com todas as despesas necessárias para efetuar o reparo, correção,
remoção ou substituição das peças ou equipamentos em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, durante a garantia dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

I – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta
solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

II – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da
Nota Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES SOBRE A
CONTRATADA

Subcláusula primeira - No caso de descumprimento total ou parcial das



Página 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Ademar Ribeiro de Oliveira n.º 130 - Centro
Serra da Saudade – MG – CEP: 35.617-000

CNPJ: 18.301.069/0001-10 – Telefone: 37 3555 1112 – e-mail: serradasaudademg@gmail.com

condições deste edital, o MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE, sem prejuízo das
perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada,
conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°
8.666/93, bem como, no que couberem, em especial, as seguintes sanções:

Subcláusula segunda - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, pordia
útil que exceder o prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados
os limites da lei civil;

Subcláusula terceira - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor total da contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de
qualquer natureza, seja contratual ou legal.

Subcláusula quarta- As multas moratórias e administrativas poderão ser
aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO DE
SERRA DA SAUDADE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sanções legais cabíveis.

Subcláusula quinta- As multas administrativas e moratórias aplicadas serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Serra da
Saudade à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em
consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93.

Subcláusula sexta - A aplicação de multas não elidirá, em face do
descumprimento do pactuado, o direito do MUNICÍPIO DE SERRA DA SAUDADE de
rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais
cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Subcláusula sétima - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do
prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a
contratação, apresentar documentação falsa exigida para o certame, retardar a
execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei
Federal n° 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais,
tudo proporcionalmenteao grau de culpabilidade da conduta apenada.

Subcláusula oitava - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão
descontadas da garantia prestada pela contratada e, caso a multa aplicada seja de
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo Município ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em
consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA
CONTRATADA

A Contratada declara, no ato de celebração deste contrato, estar plenamente
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume, o compromisso demanter,
durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante, nos termos do
parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas
neste instrumento, na Lei n° 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes,
realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações
previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências
do artigo 80, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU
OMISSOS.

Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão
responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de
força maior, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as
partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as
questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de
força maior.
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Subcláusula primeira. Para os casos previstos no caput desta cláusula, o
Contratante poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade
de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles
motivos.

Subcláusula segunda. Para assegurar rápida solução às questões geradas em
face da perfeita execução deste contrato, a Contratada fica desde já compelida a
avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração em seu endereço ou telefone.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Dores do Indaiá - MG, como competente para
dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em
duas vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Serra da Saudade, de de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA


