PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG
Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG
CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375 -1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N°056 / 2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N°056 / 2018
PREGÃO ELETRÔNICO DE N°002 / 2018

A Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais, por intermédio do
Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados pela Portaria Nº 041 / 2017, torna público, que
fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, nos termos do Decreto Federal de nº 5.450/05 e subsidiariamente pela Lei Federal
n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Federal de n°
9.412/2018 e demais normas, inclusive municipais, conforme descrição abaixo.
A SESSÃO DO PREGÃO acontecerá no dia 12 de novembro de 2018, á partir
10:00h horas, na plataforma da Bolsa Brasileira de Mercadorias/SP. BBMNET/ Licitações/
Pregão Eletrônico. www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao
objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.
O Edital encontra-se disponível no site da BBMNET, no endereço eletrônico
www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Informações pelo telefone (11) 3113-1900 / (11) 99837-6032.
Informações e edital pelo e-mail licitacaodomvicoso@yahoo.com.br
telefone (35)3375.11.00 – Ramal 21.

ou pelo

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
PARA O SETOR DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA N°
11926.583000/1180- 01, do MINISTÉRIO DA SAÚDE.

As especificações do objeto da presente licitação estão descritas no Anexo I
deste Edital.
O pregão Eletrônico será realizado na Plataforma da BBMNET- Bolsa Brasileira
de Mercadorias-, com sede na cidade de São Paulo.
DA SESSÃO PÚBLICA: 12.11.2018.
HORÁRIO: 10:00h
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: O objeto está especificado no Anexo I deste
Edital.
ANEXOS: Os anexos estão declinados nas disposições finais deste Edital.
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DATA E HORA DO INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
25.10.2018- 09:00h.
DATA E HORA DO FINAL DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
12.11.2018- 09:00h.
DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:
12.11.2018, ÀS 09:30h.
SESSÃO DE LANCES:
12.11. 2018 – ÀS 10:00h
A SESSÃO DE LANCES SERÁ REALIZADA NO PRAZO DE 10 MINUTOS, SENDO O
TEMPO EXTRAORDINÁRIO (RANDÔMICO) ALEATÓRIOA PELO SISTEMA DA BOLSA.
LOCAL: www.bbmnet.com.br - "acesso identificado no link - licitações
públicas".
Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília
– DF.
CONTATOS: Bolsa Brasileira de Mercadorias. BBMNET. Licitações/ Pregão
Eletrônico.
São Paulo (SP)
Rua São Bento, 470 - 14º andar
CEP: 01010-001 - Centro - São Paulo - SP
e-mail: elicitacao@bbmnet.com.br
Curitiba (PR)
Rua Visconde do Rio Branco 1630 – 11º andar – CJ 1103
CEP: 80420-210 - Centro - Curitiba - PR
Email: bbmpr@bbmnet.com.br
Porto Alegre (RS)
Rua dos Andradas, 955 - Sala 302
CEP 90020-005 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Email: bbmrs@bbmnet.com.br
Rio de Janeiro (RJ)
Rua da Candelária, 9 - Sala 1013
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Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20091904
Email: escritoriorj@bbmnet.com.br
Uberlândia (MG)
Av. José Andraus Gassani, 1.504 - Sala 134
CEP: 38402-322 - Marta Helena - Uberlândia - MG
Email: bbmub@bbmnet.com.br
Aracaju (SE)
Rua Vila Cristina, 382
CEP: 49015-000 - São José - Aracaju - SE
Email: escritoriose@bbmnet.com.br
Pregoeiro: Pedro de Moura Campos
E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br
Telefone: (035) 3375.11.00 – Ramal 21.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO: Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 –
Centro – Dom Viçoso/MG - CEP 37.474.000
O presente processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico será
realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de
segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases através do Sistema de
Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de
Mercadorias está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de
julho de 2002.
O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é
certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).
Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro indicado pela Licitadora, com o
apoio técnico e operacional da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço
eletrônico www.bbmnet.com.br <http://www.bbmnet.com.br>, acesso "licitações
públicas".
O presente Edital se submete integralmente na legislação mencionada no seu
preâmbulo.
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1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública virtual, por
meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. BBMNET.
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Dom
Viçoso, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica
da BBMNET.
1.3 - O presente Edital se submete integralmente na legislação mencionada no seu
preâmbulo, especialmente na Lei Complementar nº 123/2006, atendendo a
prioridade para a microempresa e empresa de pequeno porte, para efeito do
desempate quando verificado ao final da fase de lances.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas que seus objetos
contratuais sejam condizentes com o objeto licitado e que satisfaçam as exigências
deste Edital e seus Anexos;
2.2 - Não será admitida a participação neste processo da empresa:
2.2.1 - concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação ou ainda, em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial;
2.2.2 - que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso
participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97,
parágrafo único, da Lei n. 8.666/93;
2.2.3 - que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública,
Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, suspenso ou que por
esta tenha sido declarada inidônea;
2.2.4 - cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante;
2.2.5 – estrangeiras que não funcionem no País.
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2.3 - A documentação exigida para habilitação neste certame está descrita no Anexo
II deste Edital;
2.4 - Os documentos relativos à habilitação deverão ser remetidos via e mail
(licitacaodomvicoso@yahoo.com.br), no prazo máximo de três horas, a contar do
encerramento da sessão de lances, com posterior encaminhamento de cópias
autenticadas, somente daqueles documentos que não são emitidos pela internet,
no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual,
juntamente com a proposta de preços escrita e realinhada, para a licitadora no
endereço descrito no item 16.13 deste Edital;
2.4.1 – Não há necessidade de autenticação de documentos emitidos pela
internet.
2.5 - A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora
fará parte dos autos deste processo e não será devolvida à licitante proponente.
2.6 - O não cumprimento por parte da licitante do envio dos documentos de
habilitação, na forma e prazos acima estabelecidos, acarretará nas penalidades
previstas deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que estiver
posicionada na classificação subsequente da oferta de lances;
2.7 - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS BBMNET, até no mínimo uma
hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
2.8 - O cadastramento do licitante deverá ser feito dentro da plataforma da
BBMNET.
2.9- Este Edital estará disponível, no site www.bbmnet.com.br
<http://www.bbmnet.com.br> "licitações públicas" e ainda poderão ser enviados
por e-mail, constante no preâmbulo deste edital desde que haja solicitação ao
Pregoeiro
da
Prefeitura
Municipal
de
Dom
Viçoso.
licitacaodomvicoso@yahoo.com.br.
2.10- As licitantes deverão realizar o credenciamento para participarem
deste certame por intermédio de corretoras associadas ou diretamente no site da
Bolsa Brasileira de Mercadorias – BBMNET, cujo endereço consta do preâmbulo
deste edital.
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2.11- A relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa
Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnet.com.br
<http://www.bbmnet.com.br> - acesso "corretoras".
2.12- Os esclarecimentos sobre credenciamentos poderão ser obtidos através
dos telefones das Centrais Regionais de Operações da Bolsa Brasileira de
Mercadorias, a saber:
São Paulo (SP)
Rua São Bento, 470 - 14º andar
CEP: 01010-001 - Centro - São Paulo - SP
E-mail: elicitacao@bbmnet.com.br
Curitiba (PR)
Rua Visconde do Rio Branco 1630 – 11º andar – CJ 1103
CEP: 80420-210 - Centro - Curitiba - PR
E-mail: bbmpr@bbmnet.com.br
Porto Alegre (RS)
Rua dos Andradas, 955 - Sala 302
CEP 90020-005 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS
E-mail: bbmrs@bbmnet.com.br
Rio de Janeiro (RJ)
Rua da Candelária, 9 - Sala 1013
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20091904
Email: escritoriorj@bbmnet.com.br
Uberlândia (MG)
Av. José Andraus Gassani, 1.504 - Sala 134
CEP: 38402-322 - Marta Helena - Uberlândia - MG
E-mail: bbmub@bbmnet.com.br
Aracaju (SE)
Rua Vila Cristina, 382
CEP: 49015-000 - São José - Aracaju - SE
E-mail: escritoriose@bbmnet.com.br
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2.13-. As licitantes pagarão a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do
sistema eletrônico, uma TAXA FIXA ANUAL (independente da participação do
licitante utilizando uma corretora ou diretamente), que é equivalente aos custos
pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, nos termos do disposto no
artigo 5º, inciso III, da Lei Federal de nº 10.520/2002;
2.14-. O pagamento da taxa dará direito ao licitante de participar de todas as
licitações públicas durante o período de um ano e deverá ser realizado no ato do
credenciamento, diretamente na Bolsa.
2.15- A simples participação neste processo, viabilizada pelo credenciamento
da licitante, implica, automaticamente, na aceitação integral das condições
expressas neste Edital e seus Anexos.
2.16- A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação
da declaração constante no anexo IV para fins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no
campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para
fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
3 - DO ACESSO AO EDITAL E DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Este Edital estará disponível, no site www.domvicoso.mg.gov.br, e também no
site da BBMNET, cujo endereço eletrônico consta do preâmbulo deste edital.
3.2 - Os esclarecimentos sobre credenciamentos poderão ser obtidos através dos
telefones da BBMNET constante neste instrumento.
4 - DA CONDUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
4.1 - O sistema está configurado para realizar todas as etapas do processo licitatório
na modalidade de pregão eletrônico, compreendendo a publicação do edital,
credenciamento dos participantes, recebimento de propostas, abertura e exame das
propostas apresentadas, lances, desempate para ME/EPP, classificação e aceitação
do melhor lance, julgamento de habilitação, declaração do vencedor, recebimento
de recursos, adjudicação e homologação do objeto e ata eletrônica.
4.2 - O presente processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico será
conduzido por pregoeiro da Licitadora, com o auxílio da equipe de apoio, com as
seguintes atribuições:
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4.2.1 – Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
4.2.2 – Responderas solicitações de esclarecimentos formuladas pelas participantes
interessadas;
4.2.3 - Abrir as propostas iniciais de preços;
4.2.4 - Analisar a aceitabilidade das propostas;
4.2.5 - Desclassificar propostas indicando os motivos;
4.2.6 – Conduzir os procedimentos relativos aos lances;
4.2.7 - Escolha da proposta com lance de menor preço, respeitando os benefícios à
ME e EPP;
4.2.8 - Verificar a habilitação da proponente classificada em primeiro lugar;
4.2.9 - Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
4.2.10 - Declarara licitante vencedora;
4.2.11 - Elaborara ata da sessão com o auxílio eletrônico;
4.2.12 - Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
4.2.13 – Preparar e determinar as publicações de exigência legal;
4.2.14 - Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à
aplicação de penalidades previstas na legislação.
5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA ELETRÔNICO
5.1 - Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.domvicoso.mg.gov.br
e no Site da BBMNET e na Imprensa Oficial da União, e Jornal Panorama Ltda,
conforme o caso, as licitantes poderão encaminhar propostas, devendo manifestar o
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas
no Edital e seus Anexos;
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5.2 - O encaminhamento e participação nesse processo licitatório, na modalidade de
pregão eletrônico se darão por meio da digitação da senha pessoal e intransferível
do representante da licitante credenciada (operador da corretora de mercadorias) e
subsequente cadastramento da proposta inicial de preços e lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e horários
estabelecidos no preâmbulo deste Edital;
5.3 - No preenchimento da proposta eletrônica, mediante digitação no sistema
eletrônico, deverá ser enviada a Ficha Técnica Descritiva do objeto, por meio de
transparência eletrônica de arquivo ao sistema, conforme o modelo do Anexo III;
5.4 - No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, conter as
especificações e as marcas do objeto ofertado quando for o caso;
5.4.1 - A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e
marcas do objeto ofertado, implicará na desclassificação da empresa licitante, face à
ausência desta informação;
5.5 - O objeto deverá, obrigatoriamente, estar descrito conforme as especificações
do Anexo I;
5.6 - A licitante será a única responsável por todas as informações digitadas na Ficha
Técnica Descritiva do objeto;
5.7 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da sua senha de participação
neste processo, não cabendo à Prefeitura Municipal a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da respectiva senha, ainda que por
terceiros, bem como assume como verdadeiras as suas transações, sua proposta e
lances ofertados;
5.8 - A validade da proposta constante em campo próprio da Ficha Técnica
Descritiva - Anexo III será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública virtual deste processo de pregão;
5.9 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais encargos
inerentes ao objeto licitado até a entrega no endereço fixado no anexo II deste
Edital, não sendo permitida a inclusão de qualquer acréscimo e por qualquer
motivo.
6 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
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6.1 - Após o horário previsto no Edital para o envio da proposta inicial de preço, terá
início à Sessão Pública virtual do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas
de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das respectivas
propostas;
6.2 - Após avaliação e aceitação das propostas, e no horário descrito no preâmbulo
do Edital, inicia-se a etapa competitiva de lances, quando os representantes das
licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A
cada lance ofertado, a licitante, por seu representante, será informada de seu
recebimento e o respectivo horário de registro e valor;
6.3 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.4 - A licitante, por seu representante, poderá encaminhar lance com valor superior
ao menor lance registrado, por lote ou item ou conforme dispuser o Anexo I deste
Edital, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer
lance válido registrado no sistema;
6.5 – Caberá a representante da licitante, acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública virtual do processo de pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante.
6.6 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
deste processo, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível à licitante para a
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízos dos atos realizados.
6.7 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos operadores representantes das licitantes, através de mensagem eletrônica por
mensagem de (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão.
6.8 – Durante o transcurso da sessão pública virtual as licitantes serão informadas,
em tempo real, do valor do menor lance registrado.
6.9 - A etapa de lances da sessão pública virtual será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que
transcorrerá período de tempo extra que poderá ser de 10 minutos, e o tempo extra
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“rondômico” será aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese
alguma, as empresas apresentarem novos lances; (fechamento randômico).
6.10 – Devido à imprevisão de tempo extra (fechamento randômico), as empresas
participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando
assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por
falta de tempo hábil;
6.11 – Durante e após o encerramento da etapa de lances o sistema informará, na
ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor preço,
ou melhor proposta;
7 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DECLARAÇÃO DA VENCEDORA
7.1 - Para julgamento será adotado o critério de menor preço, por lote, observado o
prazo para fornecimento e demais especificações definidas nos Anexos I e II deste
Edital.
7.2 - O Pregoeiro anunciará a vencedora e detentora da melhor proposta,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública virtual
ou, quando for o caso, após negociação para que seja obtido melhor preço e decisão
acerca da aceitação do lance de menor valor;
7.3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante
desatender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da
participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
proposta ou lance que atenda ao Edital. Nessa etapa, o Pregoeiro também poderá
negociar com a participante para que seja obtido preço melhor.
7.4 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço apresentada e o valor estimado para a contratação.
7.5 – Constatando que a proposta atendeu todas as exigências fixadas no Edital, o
objeto será adjudicado à autora da melhor proposta.
8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 – Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
os termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até
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02(dois) dias úteis da data e horário fixados para a realização da Sessão Eletrônica
do Pregão, somente na Plataforma BBMNET cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a
petição no prazo em até 24 horas;
8.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes até o segundo dia útil
que antecedera realização da Sessão Pública virtual do Pregão;
8.3 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pela licitante proponente, ou que não
tenha sido protocolada na Plataforma BBMNET;
8.4 - Ao final da sessão eletrônica, a proponente que desejar recorrer contra
decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, por meio do seu representante, manifestando
sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar
memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. As interessadas ficam, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente.
8.5 - A falta de manifestação imediata e motivada na plataforma BBMNET,
importará a preclusão do direito de recurso;
8.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela
proponente;
8.7 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo;
8.8 - O acolhimento de recurso administrativo importará a invalidação apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
9 - DA ATA E RELATÓRIOS DESCRITIVOS DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
9.1 - Da sessão, o sistema de pregão eletrônico da BBMNET gerará ata
circunstanciada e relatório descritivo da Sessão Pública virtual, individualmente por
lote ou item negociado, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento
e as ocorrências relevantes;
9.2 - O sistema eletrônico de pregão disponibilizará aos participantes a Confirmação
de Venda - COV, contendo as qualificações e especificações do negócio realizado.
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10 - DA PROPOSTA ESCRITA E DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1 - A empresa vencedora do certame deverá enviar ao Pregoeiro e Equipe de
Apoio, juntamente com a documentação de habilitação, a Carta Proposta, conforme
o Anexo VI, com os valores oferecidos após a etapa de lances (proposta realinhada),
em 01 (uma), via rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo
Representante Legal da empresa, citado nos documentos de habilitação, em
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social,
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo,
número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo
estipulado no item 2.4 deste Edital;
10.2 - Ressalta-se que para a readequação do valor inicial constante na Ficha Técnica
Descritiva em relação ao valor final constante na Carta Proposta, deverá ser
utilizado um desconto proporcional ponderado a cada item, a fim de que este tenha
em seu valor unitário o desconto compatível com a oferta global final;
10.43 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste
Edital ou da legislação em vigor.
10.4 - Serão rejeitadas as propostas que:
10.4.1 – Contenham mais de 02 (duas) casas de decimais em seus valores unitários.
As exceções serão autorizadas no próprio edital;
10.4.2 - Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente(s)
que permita(m) a perfeita identificação do objeto licitado, ou manifestamente com
preços inexequíveis;
10.4.3 - Não atendam a descrição conforme Anexo VI;
10.5 – Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10.6 – Homologada a licitação pela autoridade competente, a Licitadora firmará
contrato ou equivalente específico com a licitante vencedora visando a efetivação
da entrega do objeto desta licitação;
10.7 - A recusa injustificada da licitante vencedora do certame entregar o objeto
licitado, dentro do prazo dos prazos estabelecidos, sujeitará à aplicação das
penalidades previstas neste Edital, podendo a Licitadora convidar, sucessivamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG
Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG
CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375 -1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

por ordem de classificação, as demais licitantes, após comprovação da respectiva
compatibilidade de proposta e habilitação, para celebração da entrega/contratação.
11 – DA CONTRATAÇÃO
11.1 – Por se tratar de entrega única e imediata, o contrato poderá ser substituído
conforme preceitua o artigo 62 da Lei 8.666/93;
11.2 – Não haverá qualquer reajuste nos preços firmados;
11.3 – Em hipótese nenhuma, a entrega do objeto licitado poderá ser cedida ou
transferida, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.
12 - DO FORNECIMENTO DO OBJETO
12.1 - O fornecimento, objeto desta licitação, por lote, conforme dispuser a Ordem
de Compra OC deverá ser efetivado conforme consta nos Anexos I e II deste Edital,
forma, prazos e endereço, e nas condições expressas na proposta;
12.1.1 - A Prefeitura Licitadora se reserva no direito de recusar no todo ou em parte,
conforme o caso, item ou itens do objeto licitado que não atender as especificações
solicitadas, ou ainda que for considerado inadequado para satisfazer o contrato
firmado;
12.1.2 - A Licitante vencedora do certame, por lote , obriga-se a fornecer o objeto
licitado nas exatas condições especificadas na proposta e exigências constantes dos
Anexos I e II deste Edital.
12.2 - A Prefeitura Municipal de Dom Viçoso/ MG não aceitará o fornecimento do
objeto licitado, itens e/ou lotes, sem apresentação da OC – Ordem de Compra, bem
como desconforme a esta, ou ainda como dispuser o Contrato Administrativo, sem
que caiba qualquer ajuste e/ou indenização a licitante contratada;
12.2.1 – O Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Dom
Viçoso/ MG será o único autorizado pela expedição da (AF) Autorizações de
Fornecimento, se outro Setor ou Servidor não tiver sido formalmente, designado
como responsável pela expedição da AF.
13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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13.1 - O pagamento será a vista, quando da entrega dos materiais e equipamentos,
sendo efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal / Fatura, junto a
área financeira desta Prefeitura Municipal e/ou conforme disposto no Anexo II deste
Edital, obrigatoriamente com apresentação de:
13.1.1 - certificado de regularidade fiscal do FGTS;
13.1.2 - certidão negativa de débito com a Seguridade Social – CND do INSS;
13.1.3 - certidão negativa de débito trabalhista – CNDT.
14 - DAS PENALIDADES
14.1 - A licitante vencedora do certame que se recusar a receber a Ordem de
Compras - OC, que ensejar o retardamento da execução do objeto licitado, que não
mantivera proposta, que comportar-se de modo inadequado ou apresentar
qualquer declaração falsa, estará sujeita à aplicação da pena de impedimento de
licitar e contratar com esta Administração Licitadora, pelo prazo de até cinco anos,
além de outras cominações legais;
14.2 - A adjudicatária que retardar a entrega do objeto licitado está sujeita a multa
de no percentual de 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato que a
adjudicatária tiver sido vencedora, além de outras cominações legais;
14.3 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela adjudicatária
caracterizará a inadimplência, sujeitando-se às penalidades declinadas no contrato
administrativo, tais como: advertência, multa e suspensão de contratar com a
Administração Municipal Licitadora;
14.4 - A penalidade de advertência prevista neste item será aplicada pela
Administração, de ofício ou mediante proposta do responsável pelo
acompanhamento da execução do fornecimento;
14.5 - As demais condições e o alcance da aplicação das penalidades aqui previstas,
garantindo sempre o direito do contraditório e à ampla defesa, estão declinadas na
Legislação Vigente.
15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 - As despesas do presente edital serão acobertadas pelas dotações
orçamentárias:
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2.4.1.10.301.004.1.0013-4.4.90.52- Equipamentos e Material Permanente.
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Licitadora revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivadas de fatos supervenientes devidamente comprovados ou anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação;
16.2 - A Licitadora poderá, ainda, prorrogara qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura;
16.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentado sem qualquer fase da licitação. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
16.4 - A licitante é responsável administrativa, civil e criminalmente por todas as
informações e documentos apresentados;
16.5 - A licitante intimada para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverá
fazê-lo
no
prazo
determinado
pelo
Pregoeiro,
sob
pena
de
desclassificação/inabilitação;
16.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante proponente, desde que seja possível a aferição da sua
qualificação e a exata compreensão da sua proposta;
16.7 - As normas que disciplinam este processo licitatório na modalidade de pregão
eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as
licitantes proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração,
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
16.8 - É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior competente, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementara
instrução do processo;
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16.9 - O presente Edital foi previamente analisado e aprovado pela Procuradoria
Jurídica da Prefeitura Municipal, constante de parecer que se encontra anexo ao
processo;
16.10 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local,
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.
16.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas
às licitantes proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o
recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial;
16.12 - Os atos e procedimentos decorrentes da presente licitação serão publicados
no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Dom Viçoso, no Site
www.domvicoso.mg.gov.br, em jornal de circulação regional (Jornal Panorama
Ltda), no Diário Oficial da União e no Site da BBMNET. Assim sendo, os prazos
previstos correrão a partir da última publicação;
16.13 - As informações complementares poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro ou
no Departamento de Compras e Licitações, no endereço Rua Valdemar de Oliveira,
nº 01 – Centro, Dom Viçoso-MG, CEP 37.474.000, e mail:
licitacaodomvicoso@yahoo.com.br.
16.14 - Não cabe à BBMNET qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas
pelas licitantes fornecedoras para com a Licitadora, em especial com relação à
forma e às condições de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da
negociação realizada.
16.15 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Legislação Vigente.
16.16 - O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta
licitação é o da Comarca de Carmo de Minas /MG.
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso /MG, 24 de outubro de 2018.

_________________________________________
PEDRO DE MOURA CAMPOS
PREGOEIRO
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ANEXO I
TERMO DA REFERÊNCIA
1 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O
SETOR DE SAÚDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR , PROPOSTA N°
11926.583000/1180-01 do MINISTÉRIO DA SAÚDE.
2 - JUSTIFICATIVA: Emenda Parlamentar para aquisição de equipamentos e materiais
permanente para o setor de saúde do Município.
O objeto da presente licitação será direcionada a melhoria da qualidade do atendimento
na saúde aos usuários.
3 - DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA (S):

2.4.1.10.301.004.1.0013-4.4.90.52- Equipamentos e Material Permanente
4 - MEMORIAL DESCRITIVO: LOTES
Descrição
LOTE

OBRIGAÇÃO DE ARESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA DESCREVENDO
OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CADA LOTE, COM A MARCA,

UNID

QUAN

Valor unitário
Máximo Estimado

SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO

001

002

003

004

005

006

007
008

Seladora.
Tipo
Aplicação.
Manualmesa/convencional
04
para
consultório
odontológico do Centro de Saúde e 01 para
estratégia de saúde da família
Autoclave Horizontal de mesa (até 75 litros)Digital – Câmara de esterilização- Aço inoxidável,
para consultório odontológico do Centro de Saúde
Mesa
de
escritório
de
madeira/MPD/MDF/similar/dobrável,
com
02
gavetas de composição simples para sala de
imunização do Centro de Saúde.
Armário em aço, com prateleiras, altura de 180 a
210 cm X largura de 70 a 110cm, com 04 (quatro )
prateleiras com capacidade mínima da prateleira
de 40 kg, sendo 03 para administração do Centro
de Saúde e 03 estratégia saúde da família
Arquivo em aço, com deslizamento da gaveta em
trilho telescópico, de 03 a 04 gavetas, sendo 03
para a administração do Centro de Saúde e 05
para estratégia de saúde da família
Oftalmoscópio com 05 aberturas até 19 lentes
para o Consultório indiferenciado do Centro de
Saúde
Detector Fetal portátil digital para o consultório
indiferenciado do Centro de Saúde
Biombo em aço/ferro pintado com rodízios em

unid

05

R$300,00

unid

02

R$3.800,00

unid

05

R$360,00

unid

06

R$700,00

unid

08

R$500,00

unid

02

R$900,00

unid

01

R$900,00

unid

02

R$420,00
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009
010

011

012

013

014

015

016
017

018
019

020

021

tamanho triplo para o consultório indiferenciado do
Centro de Saúde
Lanterna Clínica tipo LED para consultório de rua
Esfigmomanômetro adulto tecido em algodão, com
braçadeira/fecho em velcro para o ambiente
multidisciplinar da atenção básica
Esfigmomanômetro infantil tecido em algodão,
com braçadeira/fecho em velcro para o ambiente
multidisciplinar da atenção básica
Cadeira em aço/ferro pintado sem rodízios, sem
braços, sem regulagem de altura com
assento/encosto em polipropileno para o ambiente
multidisciplinar da atenção básica
Consultório
odontológico
completo
com
equipo/sugador/refletor, com comando da cadeira
em pedal, cabeceira articulada, refletor multifocal
(mais de uma intensidade), equipo tipo cart ou
acoplado, unidade auxiliar com 01 sugador, cuba
em porcelana/cerâmica, seringa tríplice,contra
ângulo, micro motor, caneta de rotação, terminais
no mínimo 03 para a estratégia de saúde da
família de Dom Viçoso.
Fotopolimerizador de resinas, em LED, sem fio e
sem radiômetro para estratégia de saúde da
família
Compressor odontológico, isento de óleo, com
capacidade reservatório/potência/consumo de 30 a
39L a 1,5HP/6 a 7 pés para estratégia de saúde da
família
Geladeira/refrigerador com capacidade de 250 a
290 litros para estratégia de saúde da família
Ultrassom para fisioterapia com tela LCD, modo de
emissão/operação contínuo e pulsado, frequência
1 e 3 MHZ para ambiente multidisciplinar da
atenção básica- Fisioterapeuta.
Adipômetro tipo analógico para o ambiente
multidisciplinar da atenção básica- Nutricionista
TENS- Estimulador transcutâneo com 04 canais
para ambiente multidisciplinar da atenção básicaFisioterapeuta.
Ventilador de teto/parede de 03 a 04 pás/parede
para ambiente multidisciplinar da atenção básicaFisioterapeuta.
Laser para fisioterapia, com console, sem
aplicador 650 NM a 700NM, sem aplicador 830
NM a 905NM, com caneta 650NM a 700NM,
caneta 30NM a 905 NM, sem cluster 650 NM a
950NM para ambiente multidisciplinar da atenção
básica- Fisioterapeuta.

unid
unid

02
04

R$80,00
R$170,00

unid

02

R$100,00

unid

02

R$90,00

unid

01

R$18.000,00

unid

01

R$850,00

unid

01

R$2.200,00

unid

01

R$1.450,00

unid

01

R$1.200,00

unid

01

R$320,00

unid

01

R$1.000,00

unid

04

R$275,00

unid

01

R$5.000,00
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4.1 - O fornecimento do objeto licitado deverá ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias
a contar da ordem de serviço, no Paço Municipal e ou outro lugar previamente designado
pela administração, isento de taxas, encargos, fretes, seguro.
4.2 - Não será permitido fornecimento que não for acompanhado da Ordem de Compra e
a Administração Municipal não se responsabilizará por despesas que não atenderem esta
exigência;
4.3 - O fornecimento do objeto licitado em desacordo com a autorização de Ordem de
Compra e com a proposta da Licitante vencedora do certame não será aceito e, deverá
esta substituí-los e repará-los, imediatamente e sem qualquer custo adicional;
4.5 – O objeto desta licitação deverá estar devidamente embalado para transporte, de
forma a garantir a sua integridade, pois a Prefeitura Municipal não se responsabiliza por
danos causados no transporte.
4.6 – As despesas decorrentes da entrega dos Materiais e equipamentos incluindo
transporte, fretes, carga e descarga, montagem e instalação, treinamento de operadores,
quando for o caso, bem como encargos sociais e trabalhistas correrão por conta da
licitante vencedora.
5 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
5.1 – Fornecer os materiais e equipamentos somente com prévia e expressa autorização
formal da Administração emitida e assinada pelo Departamento de Compras e Licitações.
5.2 – Fornecer todas as informações na entrega do objeto da licitação, com o qual poderá
sustar, recusar, mandar fazer, refazer ou desfazer qualquer fornecimento que não estejam
compatíveis com as normas, especificações e técnicas usuais ou que atentem contra a
segurança dos usuários ou de terceiros sem ônus para a Administração por qualquer
correção solicitada.
5.3 – Comunicar imediatamente, por escrito, a Administração através do responsável pela
Fiscalização qualquer anormalidade constatada, inclusive de ordem funcional para que
sejam adotadas as providências de regularização necessária.
5.4 – Reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da
licitação, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções no seu fornecimento
conforme mencionado neste Termo de Referência, salvo quando o defeito for,
comprovadamente, provocado por uso indevido do mesmo. Deverá refazer corrigir ou
substituir em 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados a partir da comunicação.
5.5 – Oferecer garantia 12 (doze) meses no mínimo.
5.6 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa
anuência da Contratante.
5.7 - Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento e efetuá-los de acordo com as
especificações constantes do edital e seus anexos, da proposta e/ou instruções deste
Termo de Referência.
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5.8 - Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado,
devendo, ao elaborar a proposta bem como formular os lances, prever todas as despesas
decorrentes da execução contratual do objeto a ser contratado.
6 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1 – Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa cumprir com
as obrigações assumidas, dentro das normas deste edital, além de fornecer todos os
esclarecimentos necessários para o seu fiel cumprimento.
6.2 - Emitir a Ordem de Compra - OC.
6.3 - Fiscalizar o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, podendo sustar,
recusar, mandar fazer, refazer ou desfazer qualquer fornecimento que não estejam de
acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a
segurança dos usuários ou de terceiros.
6.4 - Atestar o fornecimento executado pela Licitante vencedora.
6.5 - Acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da
licitante vencedora.

Prefeitura Municipal de Dom Viçoso/MG, 24 de outubro de 2018.

PEDRO DE MOURA CAMPOS
Pregoeiro
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ANEXO II
REGULAMENTAÇÃO QUANTO A HABILITAÇÃO, JULGAMENTO, PRAZO E
EXECUÇÃO CONTRATUAL
1 – DOCUMENTAÇÃO
1.1 -Os documentos deverão estar em plena validade, e sendo apresentados através de
cópias só serão aceitos se estiverem autenticados em cartório ou acompanhados dos
originais para autenticação por servidor público do Departamento de Compras e
Licitações, comissão Permanente de Licitações ou Pregoeiro e equipe de apoio.
1.1.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
1.1.2 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
1.1.3 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
1.1.4 - se o licitante for matriz, e o fornecedor for filial, deverão ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial;
1.1.5 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
1.1.6-A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet ficam condicionadas
à verificação de sua validade e autenticidade durante a sessão pública e são dispensadas
de autenticação.
1.1.7 - A Microempresa – ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar
toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios
da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
1.1.8 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que a ME ou EPP ou equiparada for declarada vencedora do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa.
1.1.9 - Os documentos autenticados em outros Estados deverão possuir autenticação em
cartório, com o respectivo selo, na forma da legislação estadual.
1.1.10 – Os documentos apresentados não poderão ser substituídos por qualquer
protocolo ou fax.
1.1.11 - A licitante é a única responsável pelos documentos apresentados para sua
participação neste certame licitatório, por isso, responde civil, administrativa e
criminalmente pela fidedignidade e exatidão de todos os documentos apresentados.
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1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1.2.1 – Ato Constitutivo, contrato consolidado, estatuto ou Contrato Social, com
alterações subsequentes, Certidão simplificada de registro na Junta Comercial. Em se
tratando de Sociedade Comercial ou no caso de Sociedade por ações deverão estará
acompanhadas da ata arquivada da Assembleia da última eleição da Diretoria e publicada
em Diário Oficial;
1.2.2 - Prova de Registro Empresarial no caso de empresa individual;

1.3 - REGULARIDADE FISCAL:
1.3.1 – CNPJ – Cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes;
1.3.2 - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante que se fará
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa;
1.3.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual que se fará mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativa ao ICMS (Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
1.3.4 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal que se fará mediante
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos UNIFICADA ou Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa
da União e Regularidade com a Seguridade Social (INSS) expedida pela Secretaria da
Receita Federal;
1.3.5 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que
se fará mediante apresentação do Certificado de Regularidade com o FGTS;
1.3.6 - Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho que se fará mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,
nostermosdaLei12.440de07/07/2011;
1.3.7 - Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se houver);
1.4 - PARA MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI's
1.4.1 – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual;
1.4.2 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
1.4.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante que se fará
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa;
1.4.4 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual que se fará mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativa ao ICMS (Imposto sobre a
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Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
1.4.5 – Prova de Regularidade relativa aos tributos federais através da Certidão
Negativa Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
1.4.6 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
1.4.7 – Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho que se fará mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos da
Lei12.440 de 07/07/2011.
1.5 - DAS DECLARAÇÕES
1.5.1 - Declaração de que a empresa licitante não possui em seu quadro de pessoal,
empregado menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos, para atender o que dispõe o inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
1.5.2 - Declaração da inexistência de qualquer fato impeditivo para a habilitação da
licitante no presente processo licitatório.
1.5.3 - Declaração Obrigatória de Enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte para Fruição dos Benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 (se
houver);

1.5.4. Alvará de funcionamento da Empresa.
1.6 – HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
1.6.1 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, expedida por setor do
Poder Judiciário da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 180 (cento e oitenta)
dias anteriores à data fixada para a sessão pública.
2 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
2.1 -A licitante deverá ao indicar o seu preço no envelope nº 01 – “Proposta”, computar
neste todos os custos básicos diretos, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e
outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre
o objeto, bem com frete, combustível, embalagens e quaisquer outros para à plena e
perfeita execução do fornecimento do objeto licitado durante a vigência do contrato.
2.2 - São dados obrigatórios para apresentação da proposta comercial:
2.2.1 - Marca do objeto licitado;
2.2.2 - Condições de entrega;
2.2.3 - Condições de pagamento;
2.2.4 - Validade da proposta;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG
Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG
CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375 -1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

2.2.5 - Ficha técnica do objeto ofertado com foto ilustrativa;
2.2.6 - Descrição do RG e CPF do responsável pela assinatura do contrato, telefone e email.
2.3 - Somente serão consideradas pelo Pregoeiro as propostas apresentadas como
descrita neste item.
2.4 – O objeto da licitação deverá ser cotado na forma especificada no Anexo I,
reservando-se ao Pregoeiro, o direito de desclassificar a licitante que desatender o
solicitado.
2.5 - A licitante se responsabiliza pelos preços propostos, reconhecendo os direitos da
Administração e declarando ciência sobre o período de vigência contratual, sabendo que
somente serão reajustados os valores modificados por causas imprevisíveis.
2.6 - Ficam sujeitas às penalidades cabíveis as licitantes que ofertarem preços
impraticáveis e em que se verifique a intenção de atrasar o processo ou causar prejuízos
à Administração em decorrência de propostas infundadas.
2.7 - O desatendimento as exigências de algum item da "Proposta de Preços", se
simplesmente formal, sem que interfira e ainda preserve a competitividade do certame,
bem como no sigilo das propostas e o interesse público, em ato fundamentado, poderá
ser relevado.
2.8 - A proposta recebida de ME ou EPP somente será analisada com os benefícios da
LC nº 123/2006 se houver declaração nos moldes do Anexo VI do Edital anexada à Carta
de Credenciamento.
3 - DA FORMA DE JULGAMENTO
3.1 – O julgamento da presente licitação será pelo Menor Preço Por Lote, desde que
observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Anexo I deste Edital;
3.2 – Deverá ser observado o preço, constante no Termo de Referência, Anexo I,
conforme plano de trabalho do Ministério da Saúde, não devendo os preços ofertados
ultrapassarem tais valores, sob pena de desclassificação.
3.3 – Havendo empate das propostas de preços, os critérios de desempate, no que
couber, serão aqueles estatuídos no § 3º, art. 45 da LC 123/2006 e no § 2º, do art. 45 da
Lei nº 8.666/93;

4 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
4.1 - Os documentos relativos à habilitação deverão ser remetidos para o e-mail
licitacaodmvicoso@yahoo.com.br impreterivelmente no prazo máximo de três horas, a
contar do encerramento da sessão de lances, com posterior encaminhamento do
original ou cópia autenticada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da
data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita, para a
licitadora na Rua Valdemar de Oliveira, nº 01, Centro em Dom Viçoso /MG, CEP 37474000.
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4.2 – Confirmar o envio do e mail pelo telefone (035) 3375.11.00
4.3 – O não atendimento do item 4.1 acima descrito implicará na desclassificação da
empresa e o chamamento da segunda colocada no item correspondente.
5 - VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO
5.1 - O valor máximo estimado para todos os lotes do presente certame é de R$54.980,00
(cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais).
5.2 - Qualquer valor ofertado que seja superior ao estipulado como preço máximo, por
item/lote, não será aceito e será causa de desclassificação da proposta apresentada.
6 - DO PAGAMENTO
6.1 – No prazo de até 10 (dez) dias da data da entrega após a devida conferência pela
Secretaria Requisitante e Setor de Compras;
6.2 - Se o objeto não for entregue conforme especificações e quantidades estabelecidas
na ordem de compra, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.
6.3 - Quando das efetivações dos pagamentos a licitante adjudicada e contratada deverá
obrigatoriamente apresentar os comprovantes de regularidade com o INSS e com o FGTS
e CNDT.
6.4 - A CONTRATADA deverá estar com a mesma regularidade no dia do pagamento,
sob pena de não receber o crédito que lhe for de direito, até a respectiva regularização.
6.5 - Na nota fiscal deverá estar descriminado, obrigatoriamente o número do processo e
da modalidade a que pertence, como condição para a respectiva conferência.
7 - DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
7.1 - O prazo de vigência do presente Contrato Administrativo será até 31-12-2018 dias a
contar da sua assinatura e respectiva publicação em diário oficial.
8 – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 – Fica designado o servidor Jailson Oliveira Palma, Diretor Municipal de Saúde
responsável pela fiscalização do fornecimento do objeto da licitação, recebimento da nota
fiscal eletrônica e observância das exigências do edital e seus anexos bem como a
qualidade das marcas ofertadas.
8.2 – O servidor acima mencionado terá autonomia para receber o objeto licitado entregue
corretamente, ou para rejeitar quaisquer itens que estejam em desconformidade com a
Ordem de Compra.
9 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
9.1 – A proposta de preço ofertada pela licitante somente será aceita, avaliada e o
processo homologado, se estiver conforme todas nas exigências deste edital e seus
anexos, depois que a licitante for considerada habilitada com a apresentação de todos os
documentos acima relacionados;
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9.2 – Qualquer valor unitário ofertado e que seja superior ao que foi estabelecido para
cada item do único lote apresentado resultará na imediata desclassificação da licitante.
10 – DA PUBLICIDADE DOS ATOS DESTA LICITAÇÃO
10.1 – Os atos administrativos desta licitação serão publicados na página eletrônica da
Prefeitura Municipal: www.domvicoso.mg.gov.br.
10.2 – Além da publicação no site da Prefeitura, os resultados serão enviados para as
licitantes nos e-mails informados pelas licitantes.

Prefeitura Municipal de Dom Viçoso/MG, 24 de outubro de 2018.

_________________________________________
PEDRO DE MOURA CAMPOS
Pregoeiro
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ANEXO III

Descrição
LOTE

OBRIGAÇÃO DE ARESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA DESCREVENDO
OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CADA LOTE, COM A MARCA,

UNID

QUAN

Valor unitário
Máximo Estimado

SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO

001

002

003

004

005

006

007
008

009
010

011

012

013

Seladora.
Tipo
Aplicação.
Manualmesa/convencional
04
para
consultório
odontológico do Centro de Saúde e 01 para
estratégia de saúde da família
Autoclave Horizontal de mesa (até 75 litros)Digital – Câmara de esterilização- Aço inoxidável,
para consultório odontológico do Centro de Saúde
Mesa
de
escritório
de
madeira/MPD/MDF/similar/dobrável,
com
02
gavetas de composição simples para sala de
imunização do Centro de Saúde.
Armário em aço, com prateleiras, altura de 180 a
210 cm X largura de 70 a 110cm, com 04 (quatro )
prateleiras com capacidade mínima da prateleira
de 40 kg, sendo 03 para administração do Centro
de Saúde e 03 estratégia saúde da família
Arquivo em aço, com deslizamento da gaveta em
trilho telescópico, de 03 a 04 gavetas, sendo 03
para a administração do Centro de Saúde e 05
para estratégia de saúde da família
Oftalmoscópio com 05 aberturas até 19 lentes
para o Consultório indiferenciado do Centro de
Saúde
Detector Fetal portátil digital para o consultório
indiferenciado do Centro de Saúde
Biombo em aço/ferro pintado com rodízios em
tamanho triplo para o consultório indiferenciado do
Centro de Saúde
Lanterna Clínica tipo LED para consultório de rua
Esfigmomanômetro adulto tecido em algodão, com
braçadeira/fecho em velcro para o ambiente
multidisciplinar da atenção básica
Esfigmomanômetro infantil tecido em algodão,
com braçadeira/fecho em velcro para o ambiente
multidisciplinar da atenção básica
Cadeira em aço/ferro pintado sem rodízios, sem
braços, sem regulagem de altura com
assento/encosto em polipropileno para o ambiente
multidisciplinar da atenção básica
Consultório
odontológico
completo
com
equipo/sugador/refletor, com comando da cadeira
em pedal, cabeceira articulada, refletor multifocal

unid

05

R$300,00

unid

02

R$3.800,00

unid

05

R$360,00

unid

06

R$700,00

unid

08

R$500,00

unid

02

R$900,00

unid

01

R$900,00

unid

02

R$420,00

unid
unid

02
04

R$80,00
R$170,00

unid

02

R$100,00

unid

02

R$90,00

unid

01

R$18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG
Rua Valdemar de Oliveira, nº 01 - Centro - CEP 37.474-000 - Dom Viçoso / MG
CNPJ: 18.188.268/0001-64 - Fone/Fax: (35) 3375 -1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br

014

015

016
017

018
019

020

021

(mais de uma intensidade), equipo tipo cart ou
acoplado, unidade auxiliar com 01 sugador, cuba
em porcelana/cerâmica, seringa tríplice,contra
ângulo, micro motor, caneta de rotação, terminais
no mínimo 03 para a estratégia de saúde da
família de Dom Viçoso.
Fotopolimerizador de resinas, em LED, sem fio e
sem radiômetro para estratégia de saúde da
família
Compressor odontológico, isento de óleo, com
capacidade reservatório/potência/consumo de 30 a
39L a 1,5HP/6 a 7 pés para estratégia de saúde da
família
Geladeira/refrigerador com capacidade de 250 a
290 litros para estratégia de saúde da família
Ultrassom para fisioterapia com tela LCD, modo de
emissão/operação contínuo e pulsado, frequência
1 e 3 MHZ para ambiente multidisciplinar da
atenção básica- Fisioterapeuta.
Adipômetro tipo analógico para o ambiente
multidisciplinar da atenção básica- Nutricionista
TENS- Estimulador transcutâneo com 04 canais
para ambiente multidisciplinar da atenção básicaFisioterapeuta.
Ventilador de teto/parede de 03 a 04 pás/parede
para ambiente multidisciplinar da atenção básicaFisioterapeuta.
Laser para fisioterapia, com console, sem
aplicador 650 NM a 700NM, sem aplicador 830
NM a 905NM, com caneta 650NM a 700NM,
caneta 30NM a 905 NM, sem cluster 650 NM a
950NM para ambiente multidisciplinar da atenção
básica- Fisioterapeuta.

unid

01

R$850,00

unid

01

R$2.200,00

unid

01

R$1.450,00

unid

01

R$1.200,00

unid

01

R$320,00

unid

01

R$1.000,00

unid

04

R$275,00

unid

01

R$5.000,00

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
Declaramos ainda, para todos os fins de direito, estar sob o regime de microempresa ou
empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123 de
14/12/2006.

Prefeitura Municipal de Dom Viçoso/MG, 24 de outubro de 2018.

PEDRO DE MOURA CAMPOS
Pregoeiro
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO/MG
Processo de Licitação nº 056/2018
Edital de n° 056/2018.
Modalidade: PE-Pregão Eletrônico nº 002/2018

DECLARAÇÃO

A empresa ....................................................., inscrita no CNPJ sob o nº
........................................, com sede à ........................................., nº ......, Bairro
........... em ................./.........., na qualidade de participante da licitação na
modalidade Pregão, instaurado por esta Prefeitura Municipal de Dom Viçoso,
DECLARA para todos os fins de direito, estar sob o regime de Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP e se enquadra nos benefícios da Lei Complementar
nº 123/2006.
Por ser verdade, firma a presente declaração.

Local, .......... de ........... 2018.

__________________________________________________
(nome, n° do RG e assinatura do responsável legal pela empresa)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO/MG
Processo de Licitação nº 056/2018
Modalidade: PE-Pregão Eletrônico nº 002/2018

A empresa........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°......................, com sede à
Rua......................., nº....., em........................, na qualidade de participante da licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA
sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente e impeditivo contra sua
habilitação no presente processo, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos
futuros.
DECLARA que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no
presente ato convocatório e responde administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade
das informações e documentos apresentados.
DECLARA ainda que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo
7.º da Constituição Federal de 1988. DECLARA também não ser inidônea para licitar e
celebrar contratos com a Administração Pública e que está de pleno acordo com as
exigências do Edital deste processo.
Local, .......... de ........... 2018.
__________________________________________________
(nome ,n° do RG e assinatura do responsável legal pela empresa)
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ANEXO VI
MODELO DE CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO
(Este documento será encaminhado pela empresa vencedora , constando para o e mail
(licitacaodomvicoso@yahoo.com.br), após o pregão, com os preços devidamente
realinhados)
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados,
conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Nome da empresa/razão social:.....................................................................................
Endereço.........................................................................................................................
Carimbo c/ CNPJ da empresa:.......................................................................................
Email...............................................................................................................................
Telefone/Fax (......)..........................................................................................................

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNID

QUANT

MARCA

OBRIGAÇÃO DE ARESENTAÇÃO DE FICHA
TÉCNICA DESCREVENDO OS MATERIAIS E

VALOR
UNITÁR
IO

VALOR
TOTAL

EQUIPAMENTOS DE CADA LOTE, COM A
MARCA, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO

...

................................

...

................................

Representante:................................................................................................................
RG/CPF: .........................................................................................................................
1 – Condições Gerais:
1.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que regem a
presente licitação
1.2 - Dos Preços:
1.2.1 - O preço abaixo apresentados e demonstrados pela licitante vencedora, deverão
estar readequados ao lance final, por lote.
2.2.2 - O fornecimento será feito como descrito no Anexo II, parte integrante do
instrumento convocatório.
2.2.3- preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao fornecimento.

Local e data
___________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa
Documento de Identidade
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ANEXO VII
Modelo de termo de adesão ao sistema eletrônico – Credenciamento.
Termo de adesão ao sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome: (Razão Social)
Nome resumido:
Endereço:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
CEP: CNPJ/CPF:
Inscrição estadual: RG:
Telefone comercial: Fax:
Celular: E-mail:
Representante legal:
Cargo: Telefone:
Ramo de atividade:
Empresa:
Endereço:
Cidade: Bairro:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Telefone Comercial:
e-mail:
Representante Legal:
CPF - RG – Telefone
Através do presente termo, manifestamos nossa adesão ao sistema de Pregão
Eletrônico, nos termos do Regulamento Operacional do Sistema de Licitação Pública Modalidade de Pregão - da Bolsa Brasileira de Mercadorias o qual declaramos conhecer
integralmente o seu conteúdo.
Comprometemos a tomar conhecimento de todos os dispositivos constantes nos
editais específicos de pregões de nosso interesse e cumprir integralmente todas as
condições ali contidas, quando da nossa efetiva participação, tanto no que concerne à
apresentação de documentação para fins de habilitação, quanto ao fornecimento dos
produtos ou serviços estabelecidos pelos órgãos compradores ou contratantes.
Autorizamos, ainda, em caráter irretratável e irrevogável, que seja emitido contra
este usuário, boleto de cobrança bancária, conforme previstos nos normativos da Bolsa
e/ou editais das licitações em que formos vencedores, no percentual 1,5% (um inteiro e
cinquenta centésimos de percentual) sobre o valor final da operação (valor adjudicado), a
título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.
Por fim, outorgamos pleno e gerais poderes de representação à (corretora)
__________________________________devidamente inscrita no CNPJ sob o
número________________________, para o fim específico de nos representar nos
pregões realizados através do sistema eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias de
nosso interesse promovidos por órgãos públicos federais, estaduais, municipais,
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empresas de economia mista, fundações e autarquias, podendo para tanto, apresentar
lance de preço, manifestar sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro, solicitar
informações via sistema eletrônico, interpor recursos contra atos do pregoeiro, apresentar
e retirar documentos, solicitar e prestar declarações e esclarecimentos, assinar
documentos relativos as propostas, emitir e firmar o fechamento da operação, praticar,
enfim, todos os atos em direito permitidos para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato, não podendo ser substabelecido no todo ou em parte, arcando o outorgante
representado, nos termos dos artigos 1.309 e seguintes do Código Civil Brasileiro por
todas as obrigações contraídas por força dos poderes aqui conferidos, respondendo
diretamente pelas sanções previstas pela inexecução contratual, ilegalidade na
documentação de qualificação ou danos causados à Contratante ou a terceiros e pela
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso ressarcimento das perdas e prejuízos sofridos pela
corretora outorgada no cumprimento deste mandato.
O presente termo tem validade até ....../....../....... podendo ser rescindido ou
cancelado, a qualquer tempo pelo outorgante mediante comunicação expressa, sem
prejuízo das responsabilidades assumidas no prazo de vigência ou em andamento.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:
Opção de texto para Licitantes Diretos.
Sem prejuízo do disposto acima, o Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à
sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código
Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo no Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa Brasileira de Mercadorias:
Corretora:
Endereço:
CNPJ:
O presente Termo de Adesão é válido até ____/____/____, podendo ser rescindido ou
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem
prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de
negócios
em
andamento.
Local
e
data:
_______________________________________________________________
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
Contrato Administrativo de N°------/2018

Contrato Administrativo que entre si celebram o
Município de Dom Viçoso e a Empresa-----------------------------------------, nos termos do Processo de
Licitação no 056/2018- Edital de n°056/2018
(PREGÃO ELETRÔNICO de no 002/2018).
Por este instrumento particular de contrato administrativo, de um lado, o
MUNICÍPIO DE DOM VIÇOSO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o no--------------------------------, com sede na Rua---------------------, no ----, na mesma
cidade de Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, Senhor FRANCISCO ROSINEI PINTO, brasileiro, casado,
funcionário público municipal , cadastrado no CPF sob o no-------------------------, residente na
Rua-------------------------, no ---, na mesma cidade de Dom Viçoso, doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa------------------------------, com
sede na Rua---------------------------------, nº ---- – Bairro-------------------, na cidade de--------------------, Estado de----------------, inscrita no CNPJ sob o no -----------------, neste
ato representado por----------------------, brasileiro(a), (estado civil), empresário(a),
inscrito no CPF sob nº ------------------- , residente e domiciliado(a) na Rua-----------------------------, nº----, Bairro------------, na cidade de --------------------, Estado de -----------------, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do processo licitatório em
epígrafe, com base no Decreto Federal de n° 5.450/05 e subsidiariamente Lei
Federal de no 8.666/93 e suas posteriores alterações, fica justo e contratado o que
neste instrumento se dispõe, que será pelas partes cumprido, conforme as cláusulas
abaixo especificadas
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE
SAÚDE,
CONFORME
EMENDA
PARLAMENTAR,
PROPOSTA
N°
11926.583000/1180- 01, do MINISTÉRIO DA SAÚDE, a saber:--------------------------------------------------------------------------
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
2.1. A entrega será efetuada em até 60 (sessenta) dias após a assinatura
deste instrumento.
2.2. Os materiais e equipamentos adquiridos e constantes da proposta
comercial da contratada deverá ser entregue na sede do Município de Dom
Viçoso,ou em outro local previamente designado em condições de funcionamento
para uso imediato, onde deverá ser verificado e testado por pessoal da contratante,
para verificação de seu perfeito funcionamento, isentos de taxas, encargos sociais e
trabalhistas, fretes, etc.
2.3. O materiais e equipamentos a serem fornecidos deverão possuir
manual de instruções de uso, escrito em língua portuguesa, o qual deverá ser
fornecido pela licitante vencedora quando da entrega, sob pena de ser estes
recusados pela licitadora.
2.5. Os materiais e equipamentos deverão ter garantia de 12 (doze) meses.
2.6. São obrigações da contratada:
a) Dar plena e fiel execução ao presente contrato, respeitando as cláusulas
nele estabelecidas e as condições previstas no ato convocatório ,bem como as
estipuladas em sua proposta e que não contrariem o objeto do contrato, e ainda as
obrigações prescritas em leis, decretos e normas aplicáveis à espécie, ou pertinentes
ao objeto deste contrato;
b) Responsabilizar-se pela qualidade e eficácia do objeto deste contrato;
c) Responsabilizar-se por eventuais encargos trabalhistas, previdenciários,
de acidente do trabalho e quaisquer outros inerentes ao empregador, relativamente
aos empregados que aplicar, em especial no deslocamento ou transporte dos
materiais e equipamentos até o local de entrega, bem como durante a prestação de
eventuais serviços de manutenção e assistência técnica, durante o prazo de
garantia;
d) Responsabilizar-se pelos encargos fiscais (impostos, taxas, tributos de
qualquer natureza) e comerciais resultantes do próprio fornecimento dos materiais
e equipamentos e da execução deste contrato;
e) Indenizar a contratante ou terceiros por danos que lhes causar em
decorrência de culpa na execução deste contrato;
f) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Não transferir ou ceder as obrigações que lhe foram atribuídas em razão
da garantia do objeto, e que dizem respeito à manutenção dos materiais e
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equipamentos, prevista em cláusula própria deste instrumento, no todo ou em
parte, sem prévia e expressa autorização da contratante;
h) Entregar os materiais e equipamentos adquiridos novos (sem uso), em
perfeitas condições, tal como especificados no Anexo I e na proposta;
i) Garantir o pleno funcionamento dos materiais e equipamentos
adquiridos, ou substituí-lo por outro, nas mesmas características do objeto descrito
no Anexo I e na proposta, caso o mesmo não funcione adequadamente;
j) Fornecer garantia para os materiais e equipamentos contra defeitos de
fabricação, sendo que, caso seja necessária a troca dos mesmos ou qualquer
componente, a garantia destes começará a ser contada da data de substituição.
2.5. São obrigações da contratante:
a) Realizar o pagamento dos materiais e equipamentos adquiridos na forma
e modo pactuados neste instrumento;
b) Receber e conferir os materiais e equipamentos quando da sua entrega,
realizando os testes de funcionamento e emitindo o aceite, através de pessoa
habilitada para tal atribuição;
c) Comunicar à contratada ou ao eventual responsável pela manutenção
dos materiais e equipamentos, durante o prazo de garantia, a ocorrência de
eventuais defeitos cobertos pela garantia, para que esta os corrija no prazo
constante de sua proposta.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. Pela execução deste contrato a contratante pagará a contratada a
importância constante da proposta de preços R$ --------------------------(----------------------------------------------).
3.2. O pagamento dos materiais e equipamentos serão efetuados à vista,
10 (dez) dias após a entrega e recebimento do mesmo depois de conferência feita
pelo Município, mediante a emissão de nota fiscal.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente instrumento vigerá a partir da data de sua assinatura até
31.12.2018, podendo ser alterado, mediante celebrações de aditivos e ou
supressivos, na forma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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5.1. As despesas decorrentes deste contrato administrativo correrão por
conta das seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Dom Viçoso,
no exercício de 2018:
-------------------------------------------------------------------------------CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA E RESPONSABILIDADE
6.1. A contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou
em parte, sem o expresso consentimento do contratante, sob pena de rescisão
deste instrumento, sendo a contratada a única responsável pelo objeto contratado,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução
dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar ao contratante e/ou a
terceiros.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7.1. A contratada/fornecedora prestará serviços técnicos de assistência e
manutenção aos materiais e equipamentos adquiridos, durante o período de
garantia que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, através de técnicos
credenciados, quando solicitado pela contratante, no prazo de 3 (três) dias úteis a
contar da solicitação.
7.2. A manutenção corretiva será realizada pela contratada, mediante
chamado da contratante, quando por esta avisada de eventual avaria, perda de
rendimento ou defeito, tendo por finalidade a correção deste, o conserto e a
reparação dos materiais e equipamentos adquiridos, compreendendo as necessárias
substituições de partes, componentes ou peças.
7.4. O atendimento e reparo dentro do período de garantia serão
prestados na sede da licitante ou em outro local previamente por ela indicada.
7.5. Os serviços técnicos de manutenção não incluem reparos, consertos
ou substituições resultantes de negligência, imperícia, mau uso ou uso indevido por
parte de servidores ou prepostos da contratante, e atos de terceiros ou causados
pela ação de elementos radioativos, poluentes, pelas forças da natureza ou outras
causas estranhas, ressalvados os casos provocados por empregados ou credenciados
pela contratada, responsáveis pelo transporte e manutenção do veículo.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
8.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, o
contratante poderá aplicar ao contratado as sanções previstas no art. 87 da Lei nº
8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis, especialmente as
seguintes:
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I - a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;
II – advertência;
III - aplicação de multas punitivas, garantida a prévia defesa, nos seguintes
percentuais:
a) 0,5% (meio por cento) por dia, até o 20o (vigésimo) dia de atraso na
entrega dos bens, sobre o valor contratado;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento contratado, no
caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, com o conseqüente cancelamento da nota
de empenho ou documento correspondente;
c) 20% (vinte por cento) do valor contratado, em caso de
descumprimento total do contrato, caracterizado pelo não fornecimento do bem
adquirido;
d) 5% (cinco por cento) do valor contratado, em caso de descumprimento
das obrigações de garantia e assistência técnica.
8.2. O recolhimento de qualquer multa contratual ao contratante deverá
ser efetivado através de guia própria, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da
data em que for formalmente aplicada a multa, ou poderá ser descontada de
eventuais pagamentos a serem realizados pelo contratante em razão da própria
aquisição de bens, a critério deste.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. A rescisão deste contrato administrativo, reconhecidos os direitos do
contratante, conforme art. 77 da Lei 8.666/93, poderá ser efetivada, caso ocorra
algum dos motivos mencionados no art. 78 da mesma lei, regendo-se pelo art. 79 da
legislação acima referida, bem como o descumprimento, devidamente comprovado,
total e/ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas neste instrumento e em
outras normas que regem a Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
10.1. Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo,
serão aplicadas as normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão
quando houver conflitos em suas cláusulas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Carmo de Minas-MG para
dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes, por
seus representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas
vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas
abaixo identificadas e assinadas.
Dom Viçoso, ------- de ------------- de 2018.

________________________________________
CONTRATANTE
Município de Dom Viçoso
Francisco Rosinei Pinto - Prefeito

_______________________________________
CONTRATADO
----------------------------------CPF sob nº ---------------------8[(--- )]( )]
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Anexo IX – FICHA TÉCNICA: Descrição do Produto Licitado
OBRIGAÇÃO DE ARESENTAÇÃO DE FICHA TÉCNICA DESCREVENDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CADA LOTE, COM
A MARCA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO E MARCA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Qtde

Un

Descrição:

