PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE
CEP 39558-000 – Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.483/0001-48
Avenida Montes Claros, 900 – Centro – (38) 3841-9101 / 9102 / 9104
www.frutadeleite.mg.gov.br – prefeitura@frutadeleite.mg.gov.br

RECIBO DE RETIRADA
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS
PROPOSTAS N° 14585883000/1140-01, 14585883000/1150-01, 14585883000/1160-01, DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE
INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.
Empresa/Pessoa Física: ________________________________________________
Pessoa para contato: __________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Cidade: ______________________________ Estado: ________________________
Telefone: _______________________ Fax: _______________________________
Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

Senhor Licitante,

_________________________________________
Assinatura

Visando comunicação futura entre a Gerência de Compras deste Município e essa Empresa,
solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor Responsável por
meio do fax (38) 3841-9221.
A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitação da comunicação de eventuais retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
Pregoeira(a) da Prefeitura de Fruta de Leite/MG
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS
PROPOSTAS N° 14585883000/1140-01, 14585883000/1150-01, 14585883000/1160-01, DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE
DO PRESENTE EDITAL.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
LOCAL:
Av. Montes Claros, 900, Centro, Fruta de Leite/MG
DATA:
22/05/2017
HORARIO DE CREDENCIAMENTO:
ÀS 09h00min (nove horas)
HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES:
ÀS 09h15min (nove horas e quinze minutos).
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas de preço e a
abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário.
COORDENADOR DO PROCESSO – PREGOEIRA:
Lorrany Ribeiro Cavalcante
CONTATOS E ESCLARECIMENTOS
LOCAL: Av. Montes Claros, 900, Centro, Fruta de Leite/MG, Telefone: (38) 3841-9221.
CONSULTAS AO EDITAL: na sala de licitações das 07h00min (sete horas) às 13h00min (treze
horas), de segunda à sexta-feira, na Av. Montes Claros, 900, Centro, Fruta de Leite/MG, CEP: 39.558000, Telefone: (38) 3841-9221. O edital poderá ser requisitado gratuitamente, por qualquer
interessado, através do site www.frutadeleite.mg.gov.br.
REFERÊNCIA DE TEMPO:
Horário de Brasília (DF)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2017

PREÂMBULO
O Município de Fruta de Leite/MG, pessoa jurídica de direito público, com endereço na Av. Montes
Claros, 900, Centro, Fruta de Leite/MG, CEP: 39.558-000, inscrita no CNPJ 01.612.483/0001-48, isenta
de inscrição estadual, torna público, através da Pregoeira Lorrany Ribeiro Cavalcante e Equipe de
Apoio: Ilza Marques Dias e Josiane Costa Lima da Prefeitura Municipal de Fruta de Leite/MG,
designados pela Portaria nº 31 de 18 de Janeiro de 2017, a abertura do Processo Licitatório nº 043/2017
na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº 021/2017 do tipo Menor Preço, nos termos
da lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e subsidiariamente a lei nº 8.666/93, com suas alterações
posteriores e demais legislações correlatas. O tipo de julgamento será o de Menor Preço Por Item,
conforme objeto descrito no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
1 – OBJETO
1.1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS PROPOSTAS
N° 14585883000/1140-01, 14585883000/1150-01, 14585883000/1160-01, DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
EDITAL.
2 – EDITAL
2.1 - Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante:
a.

Anexo I-Termo de Referência;

b. Anexo II- Modelo de Carta de Credenciamento;
c.

Anexo III- Modelo de Proposta Comercial;

d. Anexo IV- Modelo de Declaração de que não emprega menores de dezoito anos;
e.

Anexo V- Modelo de Declaração de Micro-Empresa e Empresa de Pequeno Porte;

f.

Anexo VI- Modelo de Declaração de habilitação e de fato impeditivo;

g.

Anexo VII- Minuta Da Ata de Registro de Preços.
3 – SECRETARIA SOLICITANTE

3.1- Secretaria Municipal de Saúde;
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que
atendam às condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
4.2 - Não poderá participar da presente licitação Empresa:
4.2.1 - Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, ou declarada inidônea
para licitar ou contratar com o Município de Fruta de Leite/MG;
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4.2.2 - Em consórcio;
4.2.3 - Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial;
4.2.4 - Que incidir no disposto no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93;
4.3 - A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
5 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE “PROPOSTA COMERCIAL”
E “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
5.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser entregues a
Pregoeira no momento do Credenciamento para este certame, em envelopes distintos, colados e
indevassáveis, sob pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:
ENVELOPE Nº. 01
AO MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017
“PROPOSTA DE PREÇOS”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

ENVELOPE Nº. 02
AO MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE/MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2017
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
5.2 - Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia
acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio no ato da
Sessão Pública.
5.3 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador sem poderes para
formular propostas e praticar atos durante a sessão, sendo o endereço para envio o disposto no
preâmbulo do presente edital. O autor da proposta não poderá dar lances ou praticar qualquer ato em seu
favor durante a sessão.
6 – CREDENCIAMENTO
6.1 - O credenciamento e entrega dos envelopes será ás 09h00min. (nove horas) do dia 22 de Maio de
2017.
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6.2 - Tratando-se de representante legal deverá apresentar o contrato social e sua última alteração ou
outro instrumento de registro comercial em vigor, registrado na Junta Comercial. Em se tratando de
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual
estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
6.3 - Os representantes das Empresas deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira,
devidamente munidos de carteira de identidade ou documento legal equivalente e carta de
credenciamento (Anexo II) ou procuração AMBAS COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO,
dando poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e
pertinentes ao certame em nome do licitante e cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social e sua
última Alteração.
6.4 - O sócio, proprietário ou dirigente da Empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou
documento legal equivalente e cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado.
6.5 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das
transações inerentes ao Pregão Presencial.
6.6 - As empresas que não tiverem representante para participação da Sessão Pública do Pregão deverão
apresentar os documentos relacionados no item 6.2 e 6.7 juntamente ao envelope de propostas e terão
seus preços finais registrados de acordo com os apresentados nas Propostas Comerciais e,
automaticamente, não poderão questionar sobre possíveis recursos administrativos.
6.7 - Deverão ser apresentados junto ao credenciamento: declaração de habilitação e de inexistência
de fato impeditivo, conforme (Anexo VI) e declaração de Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte, conforme (Anexo V), AMBAS COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, neste último
caso apenas para aqueles que quiserem se valer dos benefícios da Lei Complementar 123/06.
6.8 - Serão admitidas fotocópias desde que preencham os requisitos dos itens 5.2, 9.8 e 9.9 deste edital.
7–DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO.
7.1 - Aberta a sessão que será conduzida pela Pregoeira e Equipe de Apoio, esta fará conferência dos
envelopes dos licitantes credenciados, quanto a sua inviolabilidade, momento em que dar-se o início a
fase de classificação com a abertura do (ENVELOPE Nº1).
8 – DA PROPOSTA COMERCIAL
8.1-A proposta comercial deverá ser redigida em uma via, em papel timbrado da empresa, se houver,
apresentando o endereço, telefone, fax, endereço de email nº do CNPJ e preferencialmente, carimbada,
com clareza, sem emendas, acréscimos, rasuras, borrões ou ressalvas, entrelinhas nem condições escritas
à margem, rubricada, datada e assinada pelo representante legal do proponente.
OBS.: Em razão da grande quantidade de itens, e com o escopo de otimizar o trabalho realizado
pela Pregoeira e Equipe de Apoio no curso do pregão, solicitamos aos licitantes participantes que,
além da via impressa, nos termos do subitem 8,1 e 8,2, apresentem a proposta também em arquivo
DIGITAL/MAGNÉTICO (CD ou PEN DRIVE), conforme modelo no formato de planilha
disponibilizado no site do Município. A não apresentação da proposta por meio digital/magnético
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não irá gerar a desclassificação do licitante participante, porém reiteramos o pedido para que os
trabalhos possam ocorrer de forma mais célere.

8.2 - A PROPOSTA DEVERÁ APRESENTAR:
a)

Preço unitário POR ITEM, em numeral com 02 (duas) casas decimais, contendo todas as
especificações do objeto cotado, conforme anexo I deste edital, com todas as características,
valor total da proposta preferencialmente em numeral e por extenso, de acordo com a descrição
contida nos Anexos I e III do presente edital. No(s) preço(s) proposto(s) deverão estar incluídos
todos os tributos, encargos sociais, frete até o Município de Fruta de Leite/MG, e quaisquer
outros ônus diretos ou indiretos que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da
presente licitação.

b)

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentação.

c)

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

d)

O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável.

f)

Serão desclassificadas as propostas que:

f.1)

Não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham condições.

f.2)

Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
julgamento.

g)

Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento da
proposta e que não causem prejuízo à Administração.

8.3-

Serão desclassificadas as propostas que não se enquadrem nas especificações exigidas, que
apresentarem preços excessivos (incompatíveis com os preços de mercado) ou manifestamente
inexeqüíveis (art. 48 da Lei nº. 8.666/93).
9 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1 - Habilitação jurídica:
9.1.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
9.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual.
9.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração se nesta constar o
objeto social e a Administração da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando
de sociedades comerciais.
9.1.4 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea 9.1.3, deste subitem.
9.1.5- Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
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9.1.6 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir.
9.2 - Regularidade Fiscal:
9.2.1-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
9.2.2- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado.
9.2.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município.
9.2.4- Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.
9.2.5- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal.
9.3-Qualificação Econômico-Financeira e Técnica:
9.3.1- Alvará de Localização e Funcionamento válido, fornecido pelo Município da sede do licitante;

9.4 - Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica,
emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para entrega das propostas.
9.5-Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no
inciso, XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante,
conforme modelo (Anexo IV) COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO.
9.6 - Os documentos acima descritos deverão estar com vigência plena até a data fixada para a abertura
do Envelope I, ou seja, todos os documentos deverão estar atualizados, exceto o CNPJ.
9.7-A Pregoeira poderá efetuar consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a regularidade
da inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução
Normativa da SRF nº. 200, de 13/09/2001, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos
extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores para fins de habilitação, bem como realizar
diligências para sanar quaisquer dúvidas.
9.8-Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos
pela internet.
9.9-Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam
apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação, após a protocolização.
9.10-Em substituição a documentação de Habilitação poderá ser apresentado CRC expedido pelo
Município de Fruta de Leite/MG, desde que esteja em vigor na data da abertura do Envelope I,
observando-se que os documentos exigidos na presente licitação que não forem expressos no
referido CRC deverão ser apresentados, bem como aqueles que expressos no CRC estiverem com
sua vigência vencida.
9.11-Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão
ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do Pregão.
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9.12-A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o
previsto neste Título inabilitará o licitante, salvo hipótese do art. 43 da Lei Complementar 123/06.
9.13-Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a
ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
9.14-Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e,
preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue,
conforme preceitua a legislação vigente:
9.14.1-se o proponente for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
9.14.2-se o proponente for à 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.
9.15 - Os documentos exigidos na fase de Habilitação e que forem regularmente apresentados na
fase de Credenciamento, ficam dispensados de apresentação.
10 – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
10.1-Após o credenciamento e identificação dos representantes das Empresas licitantes, a Pregoeira, no
horário previsto, declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais se aceitará
novos proponentes, dando início à abertura dos envelopes contendo a “Proposta Comercial”
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
10.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
10.2.1-Abertos os envelopes das Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento
a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
10.2.2-O autor da oferta de valor mais baixo e das ofertas com preço de até 10% (dez por cento)
superiores aquela serão classificados para participarem dos lances verbais.
10.2.3-Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
apresentadas.
10.3 - LANCES VERBAIS:
10.3.1-Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais
e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
10.3.2-Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, o desempate
ocorrerá através de sorteio, exceto na situação prevista no § 2º do art.44, da LC 123, de 14 de Dezembro
de 2006.
10.3.3-Na licitação será assegurado, como critério de desempate, entre as pessoas jurídicas, a
preferência de contratação, nos termos do rito abaixo, para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
10.3.4-Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
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10.3.5-Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
10.3.5.1-A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado
em seu favor o objeto licitado.
10.3.5.2-Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item
10.3.5.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do
artigo 44 da Lei Complementar n° 123/06, conforme o caso e modalidade licitatória, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
10.3.5.3-No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°
123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
10.3.6-Na hipótese da não contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.3.7-O disposto anteriormente em relação às microempresas e empresas de pequeno porte só se
aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
10.3.8-A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, o outro registrado, para efeito de posterior ordenação das propostas.
10.3.9-Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja
compatível com os valores praticados no mercado, essa poderá ser aceita.
10.4 - JULGAMENTO
10.4.1-Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor Preço Por Item,
os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho
e qualidade definidos no edital.
10.4.2-Ao declarar encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
10.4.3-Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço
seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
10.4.4-Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, a Pregoeira deverá negociar particularmente
com o detentor da mesma para que seja obtido melhor preço.
10.4.5-Sendo aceitável a oferta de Menor Preço Por Item, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado a melhor proposta, para confirmação das
suas condições habilitatórias.
10.4.6-Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, sendo lhe
adjudicado o objeto proposto.
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10.4.7-Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das
condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e, assim, sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado
o objeto deste edital.
10.4.8-Os licitantes remanescentes terão seus preços registrados e poderão ser convocados para
assinarem o contrato, caso ocorra á desistência do primeiro colocado ou cancelamento do mesmo.
10.4.9-Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira Equipe de Apoio e
pelos licitantes presentes.
10.4.10-Decididos os recursos ou transcorrido “in albis” o prazo para sua interposição e após assinatura
da Ata pelo licitante vencedor, a Pregoeira deixará à disposição dos licitantes julgados desclassificados
os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, para retirá-los.
11 – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
11.1-Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no
prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas a Pregoeira
da Prefeitura Municipal de Fruta de Leite/MG, devendo ser protocolizadas na sala da CPL, na Av.
Montes Claros, nº 900, Centro, Fruta de Leite/MG.
11.2-A apresentação de impugnação contra o edital será processada e julgada na forma e nos prazos
previstos em lei, devendo ser entregue diretamente a Pregoeira.
11.3-Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
11.4-Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias, para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala de Licitação.
11.5-O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
11.6-A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
11.7-Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias.
11.8-O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.9-O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e
comunicado a todos os licitantes via fac-símile, presencialmente ou correio eletrônico (e-mail).
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12 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1-A adjudicação do objeto licitado será feita pelo menor preço por item.
12.2-Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
12.3-Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento
licitatório.
13 – CONDIÇÕES ESPECIAIS
13.1-Da Participação de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.
13.1.1-Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
13.1.2-Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da abertura da sessão, 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.
13.1.3-A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
contratação, ou revogar a licitação.
14 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 - O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, será a Secretaria
Municipal de Saúde.
14. 2 - Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida, observados os critérios
estabelecidos no instrumento convocatório.
14.2.1 - Serão registrados os preços das propostas classificadas até o 3º (terceiro) lugar.
14.3 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número de
fornecedores a terem seus preços registrados, o Município convocará os adjudicatários para assinarem a
ARP, no prazo de 3 (três) dias úteis, observado o prazo de validade da proposta, sob pena de decair do
direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.
14.4 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas,
deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pela
Secretaria Municipal de Saúde, a Pregoeira, examinará as propostas subseqüentes e a habilitação dos
licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo
ainda, negociar o preço.
14.5 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
14.6 - A ARP não obriga o Município a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica
para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de
condições, os beneficiários do registro terão preferência.
14.6.1 - A critério do Município, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s)
tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será (ão) convocado(s) pela Secretaria Municipal de Saúde,
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mediante Ordem de fornecimento, para disponibilizar os produtos na forma e prazos previstos, estando
as obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.
14.7 – A Secretaria Municipal de Saúde, com o auxílio do Setor de Compras, avaliará o mercado
constantemente, promovendo, se necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando,
trimestralmente, os preços registrados.
14.8 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Secretaria
Municipal de Saúde, negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá
requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento
documentação comprobatória.
14.9 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de incompatibilidade
desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada na sala de licitações das
07h00minh(sete horas) às 13h00min (treze horas), de segunda à sexta-feira, na Av. Montes Claros, 900,
Centro, Fruta de Leite/MG, Telefone: (38) 3841-9221.
14.10 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, poderá requerer à
Secretaria Municipal de Saúde, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se
superior ao registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação
comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos
termos da alínea “d”, do inciso II,do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
14.10.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de
penalidade.
14.11 - Cancelados os registros, a Secretaria Municipal de Saúde, poderá convocar os demais
fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
14.11.1 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, o Município
procederá à revogação da ARP, relativamente ao item ou lote que restar.
14.12 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pelo Município, mediante comunicação
formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação na Imprensa Oficial
do Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos:
14.12.1 - O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;
14.12.2 - O fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;
14.12.3 - O fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
14.12.4 - em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
14.12.5 - O fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores
aos praticados pelo mercado; e,
14.12.6 - por razões de interesse público.
14.13 – A Secretaria Municipal de Saúde com o auxílio do Setor de Compras deverá realizar o controle
do fornecimento, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite
estimado para a contratação.
14.14 - Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um membro efetivo de
seu quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto ao Município.
14.15 – A Secretaria Municipal de Saúde poderão, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que
tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de forma
satisfatória a ARP e as contratações dela decorrentes.
14.16 – A Secretaria Municipal de Saúde, com o auxílio do Setor de Compras, expedirá atestado de
recebimento dos produtos, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações
contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.
14.17 - A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da ARP pela
Secretaria Municipal de Saúde, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias.
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14.18 - O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não
autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na Ata ou Termo de Referência.
14.19 - O acompanhamento e a fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde não excluem nem
reduzem a responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da
contratação.
15 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1- O licitante que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de promover o
fornecimento, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE/MG e será
descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
15.2-Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento
contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no fornecimento dos produtos contratados, ou por
dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o30o (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor dos produtos contratados;
II. 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no
fornecimento ou cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual;
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos produtos contratados, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de
descumprimento contratual,quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e mediante
motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
15.3.O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será recolhida
pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.
15.4.As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente,
após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e
da ampla defesa.
16 – DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
16.1- O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar os objetos desta licitação será a
própria Secretaria Municipal de Saúde, com o auxílio do Setor de Compras, observado o artigo 67, da
Lei Federal no 8.666/93.
16. 2- Na ocorrência de atrasos no fornecimento o Município poderá aplicar as penalidades previstas
neste Edital e na Lei 8666/93 e suas alterações.
17–DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU RECURSOS FINANCEIROS
17.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária referente
descriminada abaixo:
Nº Ficha Atividade
420
18.1.2.10.301.138.1414.44905200

417

18.1.2.10.301.138.1414.44905200

Descrição
Aquisição de Veículos,
Máquinas,Móveis e
Equip. p/ Atenção
Básica
Aquisição de Veículos,
Máquinas,Móveis e

Natureza
Vínculo
Equipamentos e TRANSF.DE RECURSOS
Mat.Permanentes DO SUS - INVEST. REDE
SERV. SAÚ
Equipamentos e RECEITAS DE IMP. E
Mat.Permanentes TRANSF. DE IMP. VINC.
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480

18.1.4.10.304.433.1514.44905200

419

18.1.2.10.301.138.1414.44905200

481

18.1.4.10.304.433.1514.44905200

498

18.1.5.10.303.473.1614.44905200

Equip. p/ Atenção
Básica
Aquisição de Veículos,
Móveis e Equipamentos
para Vigilancia
Aquisição de Veículos,
Máquinas,Móveis e
Equip. p/ Atenção
Básica
Aquisição de Veículos,
Móveis e Equipamentos
para Vigilancia
Aquisição de Veículos
Máquinas, Móveis e
Equip. p/ Farmácia
Básica

A SAÚDE
Equipamentos e TRANSF. DE RECURSOS
Mat.Permanentes DO SUS - VIGIL. SAÚDE
Equipamentos e TRANSF. RECURSOS
Mat.Permanentes SUS ATENÇÃO BÁSICA
Equipamentos e TRANSF.DE RECURSOS
Mat.Permanentes DO FUNDO ESTADUAL
SAUDE
Equipamentos e TRANSF.DE RECURSOS
Mat.Permanentes DO SUS - INVEST. REDE
SERV. SAÚ

17.2-O empenho de dotações orçamentárias suplementares, ou dotações referentes ao próximo exercício,
não caracteriza sua alteração contratual, podendo ser registrado por simples apostila dispensando a
celebração de aditamento consoante faculdade incerta no art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93.
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1-O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e
penais cabíveis.
18.2-A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.
18.3-Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a
ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
18.4-Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, a Pregoeira poderá, a seu
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
18.5-Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será
considerado especificado e válido.
18.6-A Pregoeira, no interesse da Administração Pública, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes,
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal
8.666/93.
18.7-A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições
inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a
matéria.
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18.8-A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município revogála, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado,
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação, sem que isso acarrete multa
para o Município.
18.9-O Município poderá prorrogar a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para
sua abertura.
18.10-Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na sede do Município das 07h:00min às
13h:00min de segunda a sexta-feira podendo ser obtida junto à Comissão Permanente de Licitação, no
endereço especificado no caput deste edital.
18.11- Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do telefone (38) 38419221.
18.12 - Fica eleito o foro da Comarca de Salinas/MG, Estado de Minas Gerais, para solucionar
quaisquer questões oriundas desta licitação.

FRUTA DE LEITE/MG, 05 DE MAIO DE 2017.
LORRANY RIBEIRO CAVALCANTE
PREGOEIRA MUNICIPAL

DE ACORDO:
APARECIDO RODRIGUES PEREIRA
OAB/MG 102.758
Assessor Jurídico
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2017
1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS PROPOSTAS
N° 14585883000/1140-01, 14585883000/1150-01, 14585883000/1160-01, DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE
EDITAL.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2 - A presente aquisição se justifica pela necessidade de atender às propostas do Ministério da Saúde N°
14585883000/1140-01, 14585883000/1150-01, 14585883000/1160-01, e, para manutenção dos diversos
serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, atendimento de demandas internas do Município,
dentre outros.
AVALIAÇÃO DE CUSTO
3-Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos, junto a
empresas do ramo, sendo apurados os valores de referência, conforme documentos acostados nos autos
da presente licitação.
METODOLOGIA

4 - O critério de aceitação das propostas será o de Menor Preço Por Item levando-se ainda em
consideração as especificações do objeto bem como a qualidade dos mesmos.
DESCRIÇÃO DOS ITENS COM VALOR MÉDIO
5 - Os descritivos dos produtos são os especificados abaixo.
Item

Unid.

Qtde

1

UNID

3

2

UNID

6

Descrição do Material/Serviço
AMALGAMADOR
ODONTOLOGICO Amalgamador
odontologico painel de comando digital
localizado na parte frontal do
equipamento,mmotor bifásico com
rolamento blindados e duas correias que
propiciam a diminuição do nível de
ruído e as vibrações transmitidas, hastes
de fixação da cápsula confeccionadas
em aço inoxidável, temperadas e
polidas, dispositivo de segurança com
micro-chave/switch interrompendo o
funcionamento do aparelho com a
abertura da tampa, tensão comutação
automática de 127V a 220 VCA,
consumo 270VA, frequência 60HZ,
garantia 1 ano.
AMBU ADULTO Ambu reanimador
adulto de silicone completo, balão em
silicone translúcido autoclaváve 1600ml

Valor
Médio

733,00

190,17
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13

6
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1

7

UNID

1

8

UNID

17

máscara facial o2 em silicone, válvula
unidirecional (bico de pato),
reservatório 2500ml
AMBU INFANTIL Ambu reanimador
infantil de silicone completo, balão em
silicone autoclavável infantil 500ml,
máscara facial em silicone, válvula
unidirecional (bico de pato).
APARELHO DE PRESSAO COM
RODIZIOS Aparelho de pressão
hospitalar com rodizios, possui haste em
aluminio, visor de fácil visualização,
possui tubo em espiral para as
braçadeiras e compartimento traseiro
para armazenamento da braçadeira e
pêra, braçaderia em nylon e fecho em
velcro, registrado na Anvisa, selo do
INMETRO.
APARELHO DE PRESSAO
COMPLETO ADULTO GRANDE
Aparelho de pressão arterial completo,
braçadeira tamanho adulto grande
(obeso) 34 a 52 cm, alta precisão e
sensibilidade, fecho em velcro,
braçadeira de nylon antialérgico e
tratamento impermeável, manguito
bolsa com tubos interligados entre
manômetro, válvula e pêra,
confeccionada em PVC antialégico,
isento de látex, dimensões comprimento
520mm, largura 140mm. circunferência
180mm a 360mm, estetoscópio duplo,
garantia 03 anos contra defeitos de
fabricação.
APARELHO DE TENS FES Aparelho
destinado às terapias por correntes
TENS, FES, possui 32 protocolos de
tratamento pré progrmados e 20
particulares, apresenta 2 canais de saída
com controle independente de
intensidade através de teclas soft touch,
display LCD blue ligth, bivolt 100/240
volts 50/60 Hz.
APARELHO DE ULTRASSOM
Aparelho de ultrrassom para fisioterapia
com frequência de 1 e 3 Mhz.
Transdutor com ERA (área efetiva de
radiação) de 7cm, potência máxima de
saída do ultrassom de 21 watts, possui
46 protocolos pre programados e 20
particulares, display LCD bleu light.
modeo de emissão onda pulsada e
contínua, repetição de pulso com 100
Hz e 16Hz e modulação em 20% ou
50% de tempo ON, timer de até 30
minutos
APARELHO PRESSAO ADULTO
Aparellho de pressão adulto, braçadeira
confeccionada em material antialérgico
em nylon colorido, com fecho em
velcro, manguito bolsa em tubos

191,36

564,28

169,61

912,98

1.190,58

185,05
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3

10
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5

11

UNID

4

12

UNID

5

interligados entre manômetro, válvula e
pêra, confeccionada em PVC, pêra
confeccionada em PVC de alta
resistência, usada para inflar o
manguito, válvula fabricada em latão
cromado, usada para comandar a
entrada e saída de ar, manômetro caixa
metálica, estetoscópio modelo duplo
possui dois tipos de auscultadores,
fechado com membrana de plástico
rígido (diafragma), ângulo em metal
cromado, tubo em Y de PVC, par de
olivas em PVC, mola em aço cromado,
auscultador com anel isolante,
certificado pela ANVISA, COR
VERDE.
ARMARIO VITRINE Armário vitrine
hospitalar 02 portas material de
confecção aço/ ferro pintado, laterais de
vidro, porta em vidro com fechadura
tipo yale, com 04 prateleiras em vidros,
dimensão 1,60m altura x 0,70 largura x
0,35 cm profundidade, pintura epoxi.
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE
MESA 12 LITROS Autoclavel
horizontal de mesa mínimo 12 litros,
câmara de esterilização em aço
inoxidável, painel digital em teclado e
controle termodinâmico pressão
automático, com acompanhamento
através de display e indicadores
luminosos, fecho da tampa triplo estágio
com sistema de restrição de abertura por
fuso de encaixe e deslizamento
prorrolamento axial, sistema de porta
com construção dupla totalmente em
aço carbono e aço inox laminado,
garnização de silicone vulcanizado
foxada na câmara de esterilização,
resgistrado na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
BALANÇA ANTROPOMETRICA
DIGITAL OBESO Balança eletrônica
adulto, capacidade 300kg, divisões de
50g, régua antropométrica com escala
de faixa de 1,00 a 2,00m, display Led
com 06 dígitos de 14,2 mm de altura e
8,1 mm de largura, plataforma
400x500mm com pintura a pó de alta
resistência, estrutura em aço carbono,
cor branca, função TARA até a
capacidade máxima de pesagem.
BALANÇA ANTROPOMETRICA
DIGITAL ADULTO Balança Adulto
Eletromecânica W110 H LED
Capacidade 200 kg, divisões de 100 g;
Régua antropométrica até 2,00 m em
alumínio anodizado, com divisão de 0,5
cm; Display LED Plataforma 380 x 290
mm; Estrutura em chapa de aço
carbono; Proteção da célula de carga

1.021,33

2.285,28

1.655,03

1.366,67
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4

20
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contra impactos laterais; Fonte externa
90 a 240 VAC c/ chaveamento
automático; Função TARA até
capacidade máxima; Homologadas pelo
INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01
ano de garantia; procedência nacional;
BALANCA DIGITAL Balança digital,
peso máximo 180kg, dibisão 100g,
espessura plataforma 0,6 cm de vidro
temperado, visor LCD, dimensões visor
6,2x2,6cm, garantia de 1 ano.
BALANCA MECANICA Balança
mecânica, capacidade para até 130 kg,
plataforma antiderrapante, garantia de 1
ano.
BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL
POSSUI CONCHA ANATOMICA EM
POLIPROPILENO 540X300MM
INJETADA ANTI GERMES, PÉS
REGULÁVEIS, CAPACIDADE
MÁXIMA 15 KG, DISPLAY COM 06
DÍGITOS, CHAVE SELETORA DE
TENSÃO 110V.
BIOMBO TRIPLO Biombo triplo
hospitalar, possui rodízios, aço/ferro
pintado.
BISTURI ELETRICO Bisturi eletrônico
possui circuitode corte puro, blend e
coagulação, oferece três tipos de
correntes para uso de eletrocirurgia,
controle suave de potência, seleção de
funções, saídas isoladas e check up
total. Contém: 1 pedal de acionamento
com pino guitarra mono, 1 placa neutra
permanente em inxo (150x100x0,5mm),
1 cabo de ligação de placa neutra, 1
eletrodo tipo faca reta pequena, 1
eletrodo tipo bola (0=2,1mm), 1
eletrodo tipo bola (0=4,2mm), 1
eletrodo tipo alça peq (0=4,5mm), 1
eletrodo tipo agulha (85mm), 1 eletrodo
tipo agulha depilação. Certicado de
garantia
BOMBA DE VACUO
ODONTOLOGICA Bomba de vácuo
odontológica, capacidade para 02
consultórios, vácuo máximo 450mmHg/
17,62 inHg, motor potência 1/2C/V,
frequência 60Hz, alimentação bivolt,
vazão de ar máxima 200L/min, tensão
na placa de comando 24v.
BRACADEIRA AÇO INOXIDAVEL
Braçadeira base em inox, regulável em
aço inox, concha em chapa curva de aço
inox, medidas aproximadas
0,30x0,30x0,85
CADEIRA COLETA DE SANGUE
Cadeira para coleta de sangue fabricada
em tubos de aço carbono 7/8, encosto e
assento estofado em espuma d28
revestido em courvin com ponteiras

56,38

46,30

919,39

350,02

1.833,33

2.912,40

206,27

424,67
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plásticas, apoio para o braço estofado
com acabamento em courvin com
regulagem de altura. Dimensões
0,50x0,50x0,77cm.
CADEIRA DE BANHO Cadeira de
banho higienica, construida em aço,
pintura epoxi, apoio de braços fixos,
largura do assento 50 cm, capacidade
para 150kg.
CADEIRA DE RODAS ADULTO
OBESO Cadeira de rodas adulto obeso,
dobrável em duplo x, apoio para braços
escamoteavel, apoio para os pés, pneu
traseiro inflável, largura do assento
50cm, profundidade do assento 45cm,
largura do encosto 50cm, altura do
encosto 45 cm, largura total aberta 71
cm.
CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL
ADULTO Cadeira de rodas dobrável
em x adulto, assento e encosto
confeccionado em nylon, largura do
assento 40 cm, aço em pintura epoxi,
apoio para braço fico, apoio para pés
fixo, rodas de nylon 24 que nçao
enferrujam, pneus maciços,capacidade
máxima 80 kg.
CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA
Cadeira de rodas pediatrica, dobrável,
com encosto almofadado em nylon,
freios bilaterais, x duplo na estrutura,
apoio para os braços escamoteáveis,
apoio para os pés com regulagem de
altura, rodas traseira aro 20 com pneus
infláveis e dianteiras aro 6 com pneu
maciços.
CADEIRA ODONTOLOGICA
COMPLETA Cadeira odontológica
compelta (equipo/sugador/refletor),
comando pedal, cuba
porcelana/cerâmica, unidade auxiliar 01
ponta, seringa tríplice, equipo acoplado
pneumático, refletor multifocal (mais de
uma intensidade), terminais até 3,
cabeceira biariculada.
CAIXA TERMICA 15 LITROS Caixa
térmica com capacidade de 15 litros,
alça central para facilitar o transporte,
travas na alça, fabricada com uma
camada interna de poliuretano, medidas
aproximadas 35 cm de comprimento, 29
am de altura, 27 cm de profundidade.
CAIXA TERMICA 15 LITROS COM
TERMOMETRO DIGITAL Caixa
termica capacidade 15 litros com
termômetro de máxima e mínima digital
externo, revestimento interno em
poliuretano.
CARRO DE CURATIVO COM
BALDE E BACIA Carro curativo com
balde e bacia, pintura epóxi, 4 rodizios

449,66

1.467,97

446,39

1.138,92

14.021,10

153,27

365,97

594,42
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de 03 polegadas, tampo e prateleira em
chapa 75x45cm, estrtutura em tubos
redondos, cor branca. Acompanha 01
balde em aluminio polido e 01 bacia
inoxidável.
CARRO DE EMERGENCIA TAMPO
INOX Carro de emergência tampo em
inox, confeccionado totalmente de
estrutura em chapa de aço fosfatizado,
pintura eletrostática, tampo para
amnipulação em aço inoxidável, dotado
de 04 gavetas com trilhos telescópios e
puxadores em polipropileno
escamoteável, primeira gaveta com
divisão para medicamentos em
polistireno, trava de segurança nas 04
gavetas, suporte para soro em inox com
altura regulável, suporte giratório
universal para cardioversor,
desfibrilador, suporte para cilindro de
oxigênio, filtro de linha com 04
tomadas e cabo de 04 metros, coletor de
resíduos, rodízios, dimensões
aproximadas: A 1000mm x L 570mm x
C 700mm.
CARRO DE LIMPEZA Carro de
limpeza material confecionado em
polipropileno, balde espremedor, kit
com mops líquido e pó, placa
sinalizadora e pá, saco de vinil.
CARRO MACA GRADES Carro maca
hospitalar estrutura das bases em tubo
de aço inox, leito fixo, estofado com
espuma revestido em courvin, cabeceira
móvel, grades laterais em tubo de aço
inox, pára-choque de borracha cabeceira
e peseira, suporte para soro em inox,
rodízios de 4" sendo dois com freios
diagonais. dimensão 1,90x0,60x0,80.
CARRO MACA INOX Carro maca
estrutura das bases em tubo de aço inox,
leito fixo, estofado com espuma
revestido em courvin, cabeceira móvel,
grades laterais em tubo de aço inox,
pára choque de borracha cabeceira e
peseira, suporte de soro em inox,
rodízios de 4 sendo dois com freios em
diagonais, dimensões: 1,90x0,60x0,80.
CILINDRO DE OXIGENIO 07
LITROS Cilindro de oxigenio em aço
com capacidade de 07 litros.
CILINDRO DE OXIGENIO 20
LITROS Cilindro de oxigênio em aço
20 litros.
COLAR CERVICAL 4X1 Colar
cervical para resgate regulável 4x1,
possui regulagem de altura com 4 níveis
de ajuste (PP/P/M e G), confeccionado
em material injetado (polietileno de alta
densidade) e EVA com apoio
mentoniano.

2.430,08

1.120,05

1.766,00

1.164,93

652,15
841,55

32,31
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COMADRE Comadre pá em aço
inoxidável, dimensão 40x30cm,
capacidade 3500 ml.
COMPRESSOR ODONTOLOGICO
Compressor odontológico silencioso 04
pés capacidade 40 litros, isento de óleo,
potência 1,0 HP.
DERMATOSCOPIO Dermatoscopio ,
lente de aumento 10x, iluminação
halógena, cabo a pilhas, ergonômico
com ranhuras verticais, clipe com
interruptor integrado proporciona
desligamento automático ao ser fixado
no bolso. Conexão superior e tampa
inferior com rosca metálica. Registro na
anvisa.
DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMÁTICO Desfibrilador externo
automático de 1 a 200 joules, forma de
onda bifásica, com sistema automático
de avaliação de ECG, descarga interna
automática após 30 segundos, tempo de
carga ate 200j menor que 4 segundos,
cronômetro, relógio, utilização de pás
adesivas descartáveis, comando de
seleção de carga e disparo pelas
mesmas, display de cristal líquido,
acompanha 01 jogo de eletrodos (pás)
auto adesivas, registro no ministério da
saúde.
DESTILADOR DE ÁGUA Destilador
de água. Capacidade de reservatório de
água destilada: 3,8 litros, capacidade de
água comum: 4 litros, duração do ciclo
completo: 6 a 8 horas, voltagem: 1 27
frequencia: 60 Hz, dimensão: 27
largurax33 altura 27,6 profundidade,
potência: 500 Watts , cor branca.
DETECTOR FETAL PORTATIL
Detector fetal alimentação bateria AA,
frequência ultra-som 2MHz.
ELETROCARDIOGRAFO
CONECTADO DE 12 CANAIS
Operação: Automático, aquisição das 12
derivações simultâneas. Derivações: DI
a V6. Sensibilidade: Ajustável entre
N/2, N e 2 N. Taxa de amostragem de
aquisição de 1.200 amostras/s por canal,
taxa de tratamento digital de 1.200
amostras/s por canal, onversão AD de
12 bits, resolução de 3.9?V, faixa
dinâmica de 16 mV, tolerância de até
+/- 1000 mV de potencial de eletrodo.
Acima do estipulado pela Norma
Brasileira – ABNT NBR IEC 60601-251, item 51.107.4. Registro: Em papel
comum formato A4 (210 x 297 mm).
Formato do registro: 12 derivações em
uma janela, 12 derivações em janelas
individuais ou segmentos individuais de
uma derivação. Velocidade: 25 e 50

114,66

1.919,83

1.377,80

6.226,66

880,00

415,98

7.357,00
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mm/seg. Filtros: Digitais de tremor
muscular, rede (60 Hz) e passa-altas.
Software: WINDOWS, monitorização
das 12 derivações simultâneas, Modo de
gravação contínua das 12 derivações,
Janela de medidas (tempo e amplitude).
Banco de frases para laudo.
Alimentação: Através da porta USB.
Modelo compatível ECGPC teb.
EQUIPO CART ODONTOLOGICO
Equipo cart odontologico modelos com
03 ou 4 terminais de série, sendo 01
terminal com seriga tríplice, e 02 ou 03
terminais Borden (para alta e baixa
rotação, suporta até 06 instrumentos,
tipo pedestal com rodízios.
ESCADA 02 DEGRAUS AÇO
INOXIDÁVEL Escada 02 degraus aço
inoxidável com piso em mdf
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL
Esfigmomanometro infantil, braçadeira
confeccionada em material antialégico
em tecido nylon com fecho em velcro,
manguito bolsa com tubos interligados
entre manômetro, válvula e pêra,
confeccionada em PVC antialégico,
isento de latex, cor cinza.
ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO
Estetoscópio duplo inox infantil, possui
dois tipos de auscultadores de aço
inoxidável, fechado com membrana de
plástico rígido (diafragma), produto
registrado na Anvisa.
FOCO CLINICO PORTÁTIL LED
Foco clinico de luz fria (LED) de alta
luminosidade com foco concentrado,
suporte flexível em aço cromado, hastes
telescópias (pedestal) em alumínio
cromado para regulagem de altura, base
de aço com pintura eletrostática, cor
branco, quatro (04) rodízios com
diâmetro de 2" (50,8mm) para
trasnsporte do equipamento, cabo
elétrico com dupla isolução e
comprimento de 03 (três) metros,
plugue e interruptor elétrico
(liga/desliga) no corpo do foco de luz..
Potência 3,0 W (watts), tensão elétrica
12v( volts), luminosidade 270 lúmens,
durabilidade 30000 horas (mínima),
regulagem de altura de 1,00 a 1,35
metros.
FOTOPOLIMERIZADOR DE
RESINA TIPO LED Fotopolimerizador
de resina, tipo Led, sem fio com
radiômetro
IMOBILIZADOR DE CABECA
RESGATE ADULTO Imobilizador
lateral de cabeça, confeccionado em
espuma injetada, impermeável, propicia
imobilização para cabeça e região

1.962,33

257,11

157,98

84,81

377,49

684,20

112,26
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cervical, contén tirantes de fixação para
testa e queixo, com pontos para
verificação de saída de líquido pelo
ouvido. Tamanho adulto.
IMOBILIZADOR DE CABECA
RESGATE INFANTIL imobilizador de
cabeça lateral de cabeça, confeccionado
em espuma injetada, impermeável,
propicia imobilização para cabeça e
região cervical, contém tirantes de
fixação para testa e queixo (na cor
preta), com pontos para verificação de
saída de líquido pelo ouvido. Tamanho
infantil.
INALADOR Inalador hospitalar com 6
saídas, compressor isento de óleo, régua
de válvula de impacto, potência de 1/3
ou 1/4 HP 50/60hz, rotação 1750rpm.
JATO DE BICARBONATO Jato de
bicarbonato com base metálica para
estabilidade, possui desumidificador,
filtro de ar com drenagem automática,
caneta confeccionada em alumínio
anodizado, irrigação com sistema
pneumático, ponta do jato de
bicarbonato autoclavável, garantia de 01
ano.
LANTERNA CLINICA Lanterna
clínica , de alta performance com
iluminação Led de 2,2V, confeccionada
em metal leve de alta qualidade, possui
conveniente clipe de bolso, alimentação
através de duas pilhas AAA(palito)
inclusas, medidas 14 cm de
comprimento e 1,2 cm de diâmetro,
garantia de 01 ano contra defeitos de
fabricação.
LARINCOSCOPIO ADULTO
Larincoscopio adulto, fabricado em aço
inox, composição 05 lâminas curva nº
0,1,2,3,4 5.
LARINGOSCOPIO INFANTIL INOX
Laringoscopio infantil fabricado em
inox com 03 lâminas curvas 0,1,2,
alimentação por pilhas alcalinas ou
baterias recarregáveis, lâmpada
halógena 2,5v.
MACA DE EXAME CLINICO INOX
Maca fixa aço inox, leito estofado
revestido em couvin, cabeceira
reclinável em até 4 posições, através de
cremalheira, pés com ponteiras plástica,
dimensões: comprimento 1,85 cm,
altura 0,80 cm, largura 0,60cm
MEDIDOR DE GLICOSE
SANGUINEA Monitor portátil,
operação digital, tipo amostra
sangue capilar, tipo de análise
quantitativo de glicose colesterol e
triglicérides, faixa de operação até
600, tempo resposta até 10, memória

90,15

1.721,80

548,67

69,62

718,02

497,60

1.177,63

59,23
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250 a 500 testes, componentes com
lancetas, tiras, acessórios lancetador,
solução controle, aparelho compativel
com as tiras Accu Chek Active.
MEDIDOR GLICOSE SANGUINEA
Monitor portátil, operação digital,
tipo amostra sangue capilar, tipo de
análise quantitativo de glicose
colesterol e triglicérides, faixa de
operação até 600, tempo resposta até
10, memória 250 a 500 testes,
componentes com lancetas, tiras,
acessórios lancetador, solução
controle, aparelho compativel com as
tiras On Call Plus
MESA MAYO Mesa mayo, estrtura
tubular em aço redondo, com bandeja
de inox medindo 0,48x0,32, altura
regulável, haste de regulagem cromada.
MESA DE EXAME CLINICO Mesa de
exame clinico, armação tubular,
esmaltado, leito acolchoado em espuma
e napa, cabeceira regulável, acompanha
suporte para lençol de papel descartável
de 50cm. Dimensões 180cm de
comprimento x 65 de largura x 80 de
altura.
MESA GINECOLOGICA MESA
GINECOLOGICA COM ASSENTO
FIXO ESTOFAMENTO PRETO, COM
ESPUMA D23, REVESTIDO EM
COURVIM LAVÁVEL, DIMENSÃO
1,70X0,55X0,80CM
MESA MAYO INOX Mesa tipo mayo
estrutura e bandeja em inox, base em
tubos de aço inoxidável, com rodizios,
bandeja inoxidável 48x32cm, altura
regulável (máxima 130cm / mínima 85
cm)
MINI MASSAGEADOR FACIAL E
CORPORAL Mini massageador facial e
coporal com formato ergonômico,
incluso 01 ponteira de massagem multi
ponto, 01 ponteira massagem por
sucção, 01 ponteira massagem capilar,
01 ponteira de massagem por
esfoliação, 01 ponteira massagem
concentrada.
MOCHO COM ENCOSTO Mocho uso
odontologico, material de confeção
aço/ferro pintado, possui encosto
anatômico com revestimento em
courvin , regulagem a gás, trava de
segurança em todos os pés.
NEBULIZADOR PORTATIL
Nebulizador portátil ultrassônico com
01 saída.
NEGATOSCOPIO 01 CORPO
PAREDE Negatoscópio 01 corpo
parede, material de confeção aço/ ferro
pintado, frente de acrilico leitoso.

71,62

335,10

511,93

805,42

504,73

30,25

268,70

146,47

398,63
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NEGATOSCOPIO 02 CORPO
Negatoscópio 02 corpo tipo parede,
aço/ferro pintado.
OFTALMOSCÓPIO Oftalmoscópio
iluminação halógeno/xenon, controle de
luz: liga/desliga, lentes +20a -20
dioptrias, 5 aberturas, alimentação 2
pilhas AA ou bateria recarregável,
voltagem 2,5v, óptica selada livre de
poeiras, cabeça ABS resistentes a
impactos, borracha de proteção,
marcador de dioptrias iluminado.
Registro ANVISA.
OTOSCOPIO CONVENCIONAL
Otoscópio lâmpada de Led, mínimo de
05 espéculos convencional
OXIMETRO DE PULSO Oxímetro de
pulso tipo portátil de mão, visor
colorido de alta resolução, indicação de
spo2, frequência cardíaca, força de
pulso, onda pletismográfica e tabelas de
tendência, tela rotacional, permite
visiualização na vertical ou horizontal,
niveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e
frequência cardíaca, memória interna
permite armazenar 120 horas de dados
de tendências, indicador luminoso de
alerta, alimentação bivolt automático,
bateria inetrna recarregável com
autonomia de 20 horas e carregador
integrado ao equipamento,
gerenciamento de informações do
paciente, incluindo nome sexo e tipo,
acompanha 1 sensor de Spo2 de dedo
adulto com 1,30 m de comprimento,
certificado pelo INMETRO.
PAPAGAIO Papagaio em aço
inoxidável capacidade 1000ml.
POLTRONA HOSPITALAR Poltrona
hospitalar reclinável para descanso,
estrutura em tubo de aço redondo,
encosto, assento, descansa pés e braços
estofados com espuma D26 revestido
em courvim, movimentos simultâneos
do encosto, descansa pés e braços
comandados por meio de engate rápido
através de alavanca lateral, reclínavel
com 04 posições, acabamento com
pintura epóxi com tratamento
antiferruginoso, pés com ponteiras de
plástico, dimensões:
1600(c)x750(L)x550(A)mm capacidade
120 kg.
PRANCHA DE COMPENSADO
NAVAL Prancha de compensado naval
adulto, revestida com
impermeabilizante, possui pegadores
para as mãos, conjunto de cinto de 3
peças, tamanho 186x45 cm capacidade
suporta até 125 kg.
REGUA ANTROPOMETRICA

519,67

746,69

259,27

2.386,95

75,32

800,83

265,29

63,00
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INFANTIL Régua antropometrica
infantil, confeccionada em madeira
marfim, escala de 100 cm graduado em
mílimetro numeradas a cada centimetro,
possui marcador removível.
SELADORA AUTOMATICA GRAU
CIRURGICO Seladora horizontal
automática continua de alta produção,
largura da selagem 13mm, velocidade
da selagem 10 segundos, controle
eletrônico de temperatura, comnado de
aquecimento e acionamento do motor
independente, fabricante nacional.
SELADORA DE MESA Seladora de
mesa para selar e cortar embalagem de
papel cirurgico, área da selagem 31 cm,
largura para selagem 10mm, tensão de
alimentação (voltagem) bivot
SUPORTE PERFURO CORTANTE 20
L Suporte de metal para caixa perfuro
cortante 20 litros
SUPORTE SORO Suporte de soro com
rodízios, altura regulável, estrutura
tubular em aço redondo.
ULTRASSOM ODONTOLOGICO
Ultrassom odontológico, modo de
operação digital, possui jato de
bicarbonato integrado, caneta transdutor
do ultra-som autoclavável.
VALVULA REGULADORA COM
FLUXOMETRO Válvula redutora de
pressão de cilindro ( alta pressão) com 1
manômetro, para controlar a pressão de
saída de ar comprimido medicinal,
oxigênio, escala de pressão do
manômetro 0 a 31,5 MPa, corpo latão
cromado.
VALVULA REGULADORA
OXIGENIO Válvula reguladora de
pressão para cilindro de ar comprimido,
confeccionada em metal cromado,
vazão de até 15 l/mim, rosca saída
padrão ABNT.

3.145,67

494,80

49,40
123,54

2.399,33

267,09

252,84

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 - Cumprir fielmente as exigências do contrato, de modo que os produtos sejam fornecidos de acordo
com este Termo de Referência, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da contratação.
6.2 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os
profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário,
social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto do contrato.
6.3 - Indenizar o MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE/MG, por todo e qualquer dano decorrente, direta
e indiretamente, da execução do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
6.4 - Cumprir os prazos previstos neste Edital.
6.5 - Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei no. 8.666/93 e no
presente Edital.
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6.6 - Apresentar os produtos acondicionados conforme padrão do fabricante, devendo garantir a
proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais
informações exigidas na legislação em vigor;
6.7 - Responsabilizar-se pela qualidade do produto, sendo que esta responsabilidade subsistirá, na forma
da lei, enquanto perdurar a validade do produto, salvo quando, comprovadamente, houver uso
Indevido, negligência ou armazenamento inadequado por parte do Contratante.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 - Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento, fixando-lhe,
quando não pactuado, prazo para corrigi-la.
7.2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.
7.3 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da
Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.
7.4 - Rejeitar todo e qualquer produto de má qualidade e em desconformidade com as especificações
deste Edital.
7.5 - Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I).
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
8.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização dos produtos
contratados será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, com o auxílio do Setor de Compras.
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DE PAGAMENTO
9.1 – Os objetos desta licitação serão solicitados através de Ordem de Fornecimento - OF, emitida pelo
setor competente devendo o produto/serviço ser fornecido em até 10 (dez) dias após o recebimento da
respectiva ordem de fornecimento. Os produtos serão entregue diretamente na Secretaria Municipal de
Saúde, sem nenhum custo adicional para o Município, localizado na Av. Montes Claros, 900, Centro –
Fruta de Leite/MG.
9.2 - O fornecimento dos produtos/serviços deverá respeitar todos os requisitos do edital, sendo que
neste caso, os profissionais do Município poderão rejeitar os produtos que não atenderem plenamente a
especificação disposta no termo de referência.
9.3 - O pagamento decorrente do fornecimento, objeto desta licitação, será efetuado em até 30 (trinta)
dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal da CONTRATADA.
9.4 - Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante ao efetivo fornecimento nas
condições estabelecidas, que será comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto
e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento.
9.5 - O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura,
deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo será
contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.
9.6 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por
parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação
financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.
9.7 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos
pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.
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DA VIGÊNCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10- A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato.
CONDIÇÕES GERAIS
11.1 - O Município de FRUTA DE LEITE/MG reserva para si o direito de não aceitar ou receber
qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas
legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos
artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas.
11.2 - A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade
entre o Município de FRUTA DE LEITE/MG e os agentes, prepostos empregados ou demais pessoas da
Contratada, sendo ela a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações
de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja
trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.
11.3 - Qualquer tolerância por parte do Município de FRUTA DE LEITE/MG, no que tange ao
cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em
alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do
ajuste e podendo o Município exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
11.4 - A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao
Município de FRUTA DE LEITE/MG, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da
execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de
regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSOLICITATÓRIO Nº. 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2017
PROCURAÇÃO

A empresa____________________ (nome da proponente) ___________________, CNPJ nº
_______________, com sede na Rua _________________________, nº ______, Bairro _________,
cidade _________________, neste ato representada pelo (s) sócio (s) ou diretor (es) com qualificação
completa, nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço, nomeia e constitui seu(a)
Procurador(a) o(a) Senhor(a) nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço, a quem
confere amplos e gerais poderes para, junto ao Município de Fruta de Leite/MG, praticar os atos
necessários com vistas à participação do outorgante na licitação, modalidade Pregão Presencial, usando
dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda substabelecer esta em outrem,
com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

____________________, ____ de _____________ de 2017.

__________________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal
(Reconhecer firma)
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2017
AO
MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE-MG
Razão Social:________________________________
Endereço:___________________________________
CNPJ:______________________________________
Tel:________________________________________
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS
PROPOSTAS N° 14585883000/1140-01, 14585883000/1150-01, 14585883000/1160-01, DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE
DO PRESENTE EDITAL.
ITEM

QTD

UNID

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

Valor global da proposta: R$______________(_______________________________________)
Prazo de validade da proposta: _________ (não inferior a 60 (sessenta) dias), Declaro para os devidos
fins que o(s) serviço(s) prestado(s) proposto(s) atende(m) todas as exigências do edital e que estão
incluídos no(s) preço(s) proposto(s) todos os tributos, encargos sociais, e quaisquer outros ônus que por
ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.
____________________, ____ de _____________ de 2017.
______________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal.
Carimbo da empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2017

DECLARAÇÃO

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei nº 8.666/93 e alterações. A empresa
_________________, inscrita no CNPJ nº _______________________,por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a)________________________,portador(a) da Carteira de Identidade nº
_____________________, e do CPF nº ____________________, DECLARA, para fins do disposto no
inc. 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, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002, 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

Local e data.

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

____________________, ____ de _____________ de 2017

____________________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal
(Reconhecer Firma)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2017

DECLARAÇÃO

A empresa ______________________ (nome da proponente), CNPJ _________________________,
com sede na Rua ___________________ (endereço completo), neste ato representada pelo(s) sócio(s)
ou diretor(es) qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço, por intermédio de seu procurador(a) o(a) Senhor(a) - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço, DECLARA sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art.3º da LC 123, de 14 de dezembro 2006,
estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídos por não se enquadrar em nenhuma
das vedações legais impostas pelo § 4º do art. LC 123 de 14 de dezembro 2006.

____________________, ____ de _____________ de 2017

__________________________________________
Razão Social da Empresa e CNPJ
Nome do responsável/procurador

__________________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal
(Reconhecer Firma)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIADE FATO
IMPEDITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2017

DECLARAÇÃO

A
Empresa
______________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
n.°
_______________________, com sede na Rua ___________________,na cidade de
_________________ neste ato representada pelo senhor(a) _________________________(nome do
representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de
participação no Pregão Presencial em pauta, sob as penas da Lei, que INEXISTE QUALQUER FATO
IMPEDITIVO para sua participação no Pregão Presencial acima citado, e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/02.

Por ser verdade firma a presente.

____________________, ____ de _____________ de 2017

_______________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal
(Reconhecer Firma)
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ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 043/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
FRUTA DE LEITE/MG, E A EMPRESA.................................................., PARA OS FINS
NELA INDICADOS.
AO MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE/MG, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede à Av. Montes Claros, nº 900, Centro, FRUTA DE LEITE-MG, CEP: 39.558-000,
inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.483/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
o Sr. Marclênio Ferraz da Rocha, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e
____________, com sede a ____________ nº. ___ Bairro ______________, representado pelo
Sr(a): ___________, inscrito(a) no CPF sob o n° __________, doravante denominada
CONTRATADA, celebram a presente ata de registro de preços, nos termos da Lei n.º 8.666/93
e alterações posteriores, exarada do Processo Licitatório 043/2017, Pregão Presencial para
Registro de Preço 021/2017, e que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:
1. DO OBJETO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS
PROPOSTAS N° 14585883000/1140-01, 14585883000/1150-01, 14585883000/1160-01, DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE
DO PRESENTE EDITAL.
2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada nos termos da legislação pertinente.
2.2. Nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta ata de
registro de preços, o município de Fruta de Leite/MG não será obrigado a efetuar a aquisição,
exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para
tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Fruta de Leite/MG, através da Secretaria
Municipal de Saúde, no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica de Licitações, nas questões
legais.
4 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO
4.1 O item, as especificações, unidades, as quantidades, marcas e os preços unitários estão registrados
nessa Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo:
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Item

Quantidade
Estimada

Descrição

Preço unitário

Preço Total

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes
hipóteses:
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de
sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito,
fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda,
quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.
4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de
mercado;
4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos,
seguros, encargos sociais, etc.).
5 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
5.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação
formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia,
sobre o valor a ela adjudicado.
5.2. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação
formal.
5.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será
aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da
assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93,
10.520/02 e demais disposições vigentes.
5.4. No caso de descumprimento (não assinatura), o município de Fruta de Leite se reserva no direito de
convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo
detentor.
5.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no
edital.
5.6. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de
Preços.
5.6.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de
Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual
determinado.
5.7. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os
praticados no mercado e assim controlados pela Administração.
5.8. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
5.9. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
5.9.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de
Registro de Preços;
5.9.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art.
78 da Lei 8.666/93;
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5.9.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste
Registro;
5.9.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
5.9.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.
5.10. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a
qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.
5.11. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
5.12. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo
Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas emEdital.
5.13. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR
relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência
técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento.
5.14. Caso o município de Fruta de Leite/MG não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de
Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento
das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
5.15. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo a ata de registro de preços.
5.17. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação
financeira sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Fruta de Leite.
6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Nº Ficha
420

Atividade
18.1.2.10.301.138.1414.44905200

417

18.1.2.10.301.138.1414.44905200

480

18.1.4.10.304.433.1514.44905200

419

18.1.2.10.301.138.1414.44905200

481

18.1.4.10.304.433.1514.44905200

498

18.1.5.10.303.473.1614.44905200

Descrição
Aquisição de
Veículos,
Máquinas,Móveis
e Equip. p/
Atenção Básica
Aquisição de
Veículos,
Máquinas,Móveis
e Equip. p/
Atenção Básica
Aquisição de
Veículos, Móveis e
Equipamentos para
Vigilancia
Aquisição de
Veículos,
Máquinas,Móveis
e Equip. p/
Atenção Básica
Aquisição de
Veículos, Móveis e
Equipamentos para
Vigilancia
Aquisição de
Veículos
Máquinas, Móveis
e Equip. p/
Farmácia Básica

Natureza
Vínculo
Equipamentos e TRANSF.DE
Mat.Permanentes RECURSOS DO
SUS - INVEST.
REDE SERV. SAÚ
Equipamentos e RECEITAS DE
Mat.Permanentes IMP. E TRANSF.
DE IMP. VINC. A
SAÚDE
Equipamentos e TRANSF. DE
Mat.Permanentes RECURSOS DO
SUS - VIGIL.
SAÚDE
Equipamentos e TRANSF.
Mat.Permanentes RECURSOS SUS
ATENÇÃO
BÁSICA
Equipamentos e TRANSF.DE
Mat.Permanentes RECURSOS DO
FUNDO
ESTADUAL
SAUDE
Equipamentos e TRANSF.DE
Mat.Permanentes RECURSOS DO
SUS - INVEST.
REDE SERV. SAÚ
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7 - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, e efetivado em até 30
(trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada
pelo fiscal do contratante.
7.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos
materiais/equipamentos.
7.3. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, procedimento de
conferência, de acordo com o que determina a Lei 4.320/64, art. 3º, § 2º, I.
7.4. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
7.5. A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos materiais será interpretada como não
existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das
Propostas.
7.6. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades
e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
7.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.
7.8. A partir de 1º de dezembro de 2010, as operações de vendas destinadas a Órgão Público da
Administração Federal,Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica,
conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. Informações
através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.
8. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
8.1 O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado ao MUNICÍPIO, seus
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser
excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo MUNICÍPIO,
obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais
penalidades previstas na licitação.
8.2 Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo,obrigação ou
prejuízo que venha a ser suportado pelo MUNICÍPIO, decorrentes do não cumprimento, ou do
cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por
força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados
pelo MUNICÍPIO a terceiros,multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais,
honorários advocatícios e outros.
8.3 Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações
definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento do
MUNICÍPIO, este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências
necessárias à sua solução, diretamente, quando possível,o qual ficará obrigado a entregar ao
MUNICÍPIO a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial
que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências
administrativas ou judiciais tomadas pelo FORNECEDOR não o eximem das responsabilidades
assumidas perante o MUNICÍPIO, nos termos desta cláusula.
8.4 Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do
MUNICÍPIO, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, independentemente
do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao MUNICÍPIO, mediante a adoção das
seguintes providências:
a) dedução de créditos do FORNECEDOR;
b) medida judicial apropriada, a critério do MUNICÍPIO.
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9. DA RESCISÃO
9.1. O fornecimento oriundo desta Ata e contratados pelo MUNICÍPIO poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados nos incisos I a XII,XVII e XVIII
do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos77 a 80 da Lei nº
8.666/93.
9.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. DAS MULTAS E PENALIDADES
10.1-O Fornecedor que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de promover o
fornecimento, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Fruta de Leite/MG será
descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.
10.2-Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento
contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no fornecimento dos produtos contratados, ou por
dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o30o (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor dos produtos contratados;
II. 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no
fornecimento ou cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual;
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos produtos contratados, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de
descumprimento contratual,quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e mediante
motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
10.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente,
após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa.
10.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será recolhida
pelo FORNECEDOR no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.
10.5. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo MUNICÍPIO ao
FORNECEDOR, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza,
para efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas
características qualquer obrigação definida nesta Ata como de responsabilidade do FORNECEDOR e
que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo MUNICÍPIO.
10.6. As multas e penalidades previstas nesta Ata não têm caráter compensatório, sendo que o seu
pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos,
perdas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO por atos comissivos ou omissivos de sua
responsabilidade.
11. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Salinas/MG, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos
de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,valendo esta cláusula como renúncia
expressa a qualquer outro foro, por mais privilegia do que seja ou venha a ser.
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E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.
Fruta de Leite/MG, ........., de .............................. de 2017.
PELA CONTRATANTE:
________________________
Marclênio Ferraz da Rocha.
Prefeito Municipal.
PELA CONTRATADA:
___________________
Representante Legal.
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME: ______________________
CPF:

