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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 051/2020
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 025/2020
Esta licitação será regida pelas normas contidas na Lei 10.520/02 e
subsidiáriamente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e ainda os termos do
Decreto Municipal n.º 001 de 02 de Janeiro de 2007, pelas condições específicas
deste Edital e dos demais documentos e anexos que o integram.
Informações adicionais e cópias do presente Edital e anexos serão fornecidos a
qualquer interessado, pela Prefeitura Municipal de Riachinho-MG, à Av. JK, 455,
Centro, no horário comercial, gratuitamente; por via fax, no telefone 38-3678.1390,
cuja ligação deverá ser paga pelo interessado, ou via e-mail.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO, Estado de Minas Gerais torna
público que no DIA 18 de Agosto de 2020, às 07:30 horas, será realizada sessão
pública, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, na Sala de reuniões da
Prefeitura Municipal, situado à Av. JK, 455, Centro; para recebimento de propostas e
imediato julgamento, dos interessados de que trata a presente Licitação, visando a
escolha mais vantajosa para a Administração.
1 - DO OBJETO
1.1- O presente processo tem como objeto a aquisição de um aparelho de
ultrassom, para ser utilizando nas Unidades de Saúde do Município de RiachinhoMG, conforme termo de referencial em anexo.
2-DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
Anexos.
2.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de
consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas estrangeiras que
não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do
direito de licitar.
2.3 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com o nº do CNPJ e
endereço respectivo.
2.3.1 Se a licitante for 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.
3 - DO CREDENCIAMENTO
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3.1 O proponente ou seu representante legal deverá se apresentar para o
credenciamento junto ao Pregoeiro, na abertura dos envelopes, exibindo: “fora do
envelope”
3.1.1 Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, original e cópia;
3.1.2 Procuração (modelo anexo VII) e Estatuto ou Contrato Social, com todas as
alterações, se houver, ou a ultima consolidada e em vigor, conforme o caso (item
3.2.1);
3.1.3 Declaração de Habilitação dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, conforme preceitua o inciso VII, art 4º da Lei 10.520/02,
conforme modelo (anexo II);
3.1.4 Declaração de que a empresa não possui fatos impeditivos para contratar com
a administração em nenhum órgão público das esferas federais, estaduais e
municipais, conforme modelo (anexo III).
3.1.5 A micro-empresa e empresa de pequeno porte que quiserem usufruir dos
benefícios concedidos pela LC 123/2006, deverão apresentar:
3.1.5.1 No caso de micro-empresa, declaração de que aufira, em cada anocalendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais), conforme modelo (anexo IV);
3.1.5.2 No caso das empresas de pequeno porte, declaração de que aufira, em cada
ano calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais),
conforme modelo (anexo IV);
3.1.5.3 No caso de micro-empresa ou empresa de pequeno porte com início de
atividade no ano-calendário corrente, declaração de que não se enquadra na
hipótese do § 10 do art. 3º da LC 123/2006, conforme modelo (anexo IV);
3.1.5.4 Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do
art. 3º da LC 123/2006, conforme modelo (anexo IV);
3.2 - O credenciamento far-se-á por sócio proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, ou por meio de instrumento público de
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente.
3.2.1 – Para o credenciamento é necessário a apresentação de cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, com todas as alterações, se houver ou
a ultima consolidada e em vigor no qual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e
constituir procurador.
3.2.2 - O contrato social poderá ser apresentado em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou autenticado pelo Pregoeiro no ato
da sessão. Se as alterações contratuais, em sua totalidade, tiverem sido
consolidadas num só documento, devidamente registrado, bastará a apresentação
da alteração contratual consolidada e em vigor.
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3.2.3 – Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por meio
de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda cópias
simples, desde que apresentados ao Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio para
conferência com o original.
4 - DA PROPOSTA DE PREÇO
4.1 A proposta de preço deverá ser apresentada no local, dia e hora determinados
no preâmbulo deste Edital, em envelope individual, devidamente fechado e rubricado
no fecho, contendo na sua parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG
PREGÃO Nº 025/2020
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
4.1.1 A Proposta de Preços deverá conter especificação clara, completa e
detalhada, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e
seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas. Deverá atender, ainda, aos
seguintes requisitos: conforme modelo (anexo V).
4.1.2 Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
preferencialmente em papel timbrado da proponente e redigida com clareza,
datilografada ou impressa, devidamente datada e assinada na última folha e
rubricada nas demais, pelo proponente ou por seu representante legal;
4.1.3. Indicar nome ou razão social da proponente, endereço completo, telefone, fax
e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como:
nome, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa do
representante legal.
4.1.4 Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data de sua apresentação;
4.1.5 Conter valor unitário e total dos itens ofertados, fixo e irreajustável, tanto em
algarismos como por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de
divergência, juntamente com as marcas.
4.1.7 Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
4.2 A apresentação da(s) proposta(s) implicará a plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
4.3 Serão desclassificadas as propostas das empresas que:
a) não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;
b) sejam omissos ou apresentarem irregularidades insanáveis;
c) apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outras
licitantes;
d) contemplarem preços manifestamente inexeqüíveis;
e) não apresentarem a marca do item cotado;
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f) não apresentarem a declaração de habilitação.
4.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os
serviços respectivos ser fornecidos a Prefeitura sem ônus adicionais.
4.5. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito
ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
5 – DA SESSÃO DO PREGÃO
As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias,
tendo como máximo o período de 10(DEZ) MINUTOS para a conclusão dos lances
verbais. A critério do pregoeiro, o referido período poderá ser prorrogado.
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 O Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas de
preço e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado as propostas com preços superiores e sucessivos até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço;
6.2 - No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando
superada a fase de lances verbais, a classificação será obtida mediante sorteio
realizado no próprio ato, vedado qualquer outro tipo de procedimento.
6.3 - O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto, ao objeto e valor apresentado
pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a
respeito.
6.4 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições
habilitatórias pela licitante que tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem
como documentação apresentada na própria sessão.
6.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro.
6.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
edital.
6.7 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de maior desconto nas tabelas de peças.
6.8 Se houver redução no valor da proposta de preços escrita, inicialmente
apresentada, a empresa vencedora providenciará, no prazo de 48 horas nova
proposta escrita.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual,
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado abaixo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG
PREGÃO Nº 025/2020
ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
7.2 O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para
participar do certame:
7.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
7.2.1.1 Registro empresarial, no caso de empresa individual;
7.2.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com todas as alterações, se
houver, ou a última consolidada e em vigor, devidamente registrado, para as
sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não tenha
apresentado no credenciamento;
7.2.1.3 Ato constitutivo registrado no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em se tratando
de Sociedades Civis;
7.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedida pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhistas:
7.2.2.1 Certidão de Quitação Plena da Fazenda Municipal domicílio ou sede da
licitante;
7.2.2.2 Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual domicílio ou sede da
licitante;;
7.2.2.3
Certificado
de
regularidade
FGTS;
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
7.2.2.4 Comprovante de inscrição cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ;
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitac
ao2.asp
7.2.2.5 Certidão conjunta de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa
da
União;
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Info
rmaNICertidao.asp?Tipo=1
7.2.2.6
Certidão
Negativa
de
Débitos
Trabalhistas
(CNDT).
http://www.tst.jus.br/certidao
7.2.3 – Relativos à Qualificação Econômico-Financeira
7.2.3.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, emitida com data não anterior a 60(sessenta) dias da
abertura deste certame.
7.2.4 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
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insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz , nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Carta Magna, conforme
modelo(anexo VI).
7.2.5 Da qualificação técnica:
7.2.5.1 O licitante deverá apresentar pelo menos 01(um) Atestado de capacidade
técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da
licitante, comprovando ter fornecido, a contento, produtos semelhantes ao ora
licitado.
7.2.5.2 Alvará de localização e funcionamento.
7.2.5.3 - Registro do Produto no Ministério da Saúde sendo página impressa do site
da ANVISA atualizado ou publicação no DOU.
7.2.5.4 - Autorização de Funcionamento da empresa licitante perante a Anvisa
Produtos Correlatos. O número do Registro do Produto na proposta de preço
7.2.6. Disposições Gerais da Habilitação:
7.2.6.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em Órgão
da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais
para
conferência
pelo
Pregoeiro;
7.2.6.2 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
7.2.6.3 Serão inabilitadas as empresas que não cumprirem as exigências
estabelecidas neste Pregão para habilitação.
7.2.6.4 O Pregoeiro poderá, no ato da abertura dos envelopes Documentação, a seu
critério, aceitar documentos que complementem a comprovação de situação exigida
para habilitação.
8 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.
8.1 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, as
microempresas e empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme item 8.2.2 deste
Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data
da publicação do resultado da classificação, 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.
8.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.1.1,
implicará decadência do direito à contratação em conformidade como art. 4º, inciso
XVI e XVII da Lei nº 10.520/2002.
8.3 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresa e empresa de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
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pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada e desde que a melhor oferta não seja de uma microempresa, ou
empresa de pequeno porte.
8.4 Ocorrendo o empate, proceder-se-á na forma da Lei Complementar 123/2006.
9 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO
9.1- A formalização de contrato, o prazo para a assinatura do Contrato será de, no
mínimo, 05 (cinco) dias, de conformidade com o Artigo 60 da Lei N.º 8.666/93 e Lei
N.º 8.883/94, a partir da Convocação. Convocada a licitante com menor preço
exequível para sua assinatura, o não comparecimento dentro do prazo estabelecido,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas.
9.2-As condições estabelecidas neste Edital, integrarão o subsequente contrato a
ser firmado pela Licitante vencedora, assim como toda a proposta vencedora;
9.3-A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos Secretários
Municipais de cada secretaria.
9.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir.
10 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão;
10.1.1 Não serão reconhecidas as impugnações enviadas por fax ou vencidas os
respectivos prazos legais.
10.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
10.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
11- DOS RECURSOS
11.1 Ao final da sessão, após declaração do vencedor, qualquer licitante poderá
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, fato este que será
registrado em ata, quando lhe será concedido o prazo de três dias para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados a 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.
11.2 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
11.2.1 Os recursos deverão ser impressos e devidamente fundamentados e
assinados pelo representante legal da licitante, não sendo aceitos recursos enviados
por fax.
11.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insusceptíveis de aproveitamento.
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11.4 A falta de manifestação motivada do licitante ao final da sessão, importará a
decadência de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao
vencedor.
11.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de
Riachinho-MG, à Av. JK, 455, Centro.
11.6 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto
da licitação ao licitante vencedor.
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 Se a proponente vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato
ou outro instrumento equivalente, será convocado outro licitante, obedecida a ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar diretamente para que seja obtido
preço melhor.
12.2 Se o proponente vencedor se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato
ou outro instrumento equivalente, estará sujeito à aplicação das penalidades
seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis:
12.2.1 Advertência escrita;
12.2.2 Multa, no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da contratação,
por dia de inadimplência; até o limite de 20 dias.
12.3 O proponente que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato ou outro instrumento equivalente, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida neste certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio de citação e da ampla defesa, poderá ser impedido de licitar e
contratar com o Município de Riachinho-MG.
12.4 Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a contratada ficará sujeita ao
pagamento de uma multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do
contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas no artigo 87 e seguintes da
Lei Federal nº 8.666/93, com as modificações da Lei Federal nº 9.854/99.
12.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastramento de Fornecedores – SICAF ou sistemas semelhantes.
13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à
conta
das
seguintes
dotações
orçamentárias:
02.07.01.10.301.1001.2023.44.90.52.00
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do proponente
vencedor, farão parte integrante do processo, independentemente de transcrição.
14.2. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo. .
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14.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
14.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
14.5. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
14.6. 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 subseqüente, no horário e local aqui estabelecido,
desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em
dias
de
expediente
normais.
14.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
pregão.
14.9 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
14.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
14.11. Este Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no Setor de Licitação, na
Praça Castelo Branco, 03 – Centro.
14.12. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e de seus Anexos deverá ser encaminhado ao
Pregoeiro, por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes do prazo estipulado para início
do certame, no seguinte endereço – Prefeitura Municipal de Riachinho-MG - Av. JK,
544, Centro – CEP 38.640-000, ou por meio do TeleFax: (38) – 3678-1390.
14.13. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o da de
Bonfinopolis de Minas, com exclusão de qualquer outro.

Prefeitura Municipal de Riachinho-MG, 06 de agosto 2020.

SONIA NUNES BARBOSA BATISTA
Pregoeira
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 051/2020.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 025/2020
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
1.1 - O presente termo de referência tem por objeto O presente processo tem como
objeto a aquisição de um aparelho de ultrassom, para ser utilizando nas Unidades
de Saúde do Município de Riachinho-MG.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1 - A aquisição do se faz necessária, vez que é responsabilidade do município
manter com a eficiência dos serviços prestados nas suas unidade de saúde,
mantendo assim um bom atendimento aos munícipes.
2.2 - Em atendimento ao § 2º do Art. 1.º do Decreto 5.504/05, a inviabilidade da
utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser justificada. Verifica-se, portanto,
que o principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade
de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação
de bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade.
2.3 - Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do
pregão presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a
complementar o procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993),
verificação imediata das condições de habilitação e execução da proposta,
manifestações recursais, proporcionando maior celeridade aos procedimentos, visto
em regra, ocorrerem na própria sessão pública, sem prejuízo da competição de
preços. Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se
adéqua a aquisição do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder
discricionário para decidir sobre as modalidades licitatórias de acordo com sua
necessidade e conveniência desde que motivadas, como está disposto nos autos.
2.4 - Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, o Pregão Presencial se configura como meio fundamental
para aquisição de bens e serviços comuns pela Administração Pública de forma
mais célere e vantajosa em detrimento às outras formas elencadas na Lei 8.666/93.
2.5- Na esteira do exposto, dever-se-á mencionar que o princípio da eficiência da
Administração Pública tem no pregão presencial também a sua manifesta
contribuição.
2.6 - Pelas razões, justifica-se o uso da modalidade Pregão Presencial.
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3. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES.
ITEM

MATERIAL

QUANT

UNIDADE

VALOR
DE REF.

01

UNID.

R$
125.000,00

ULTRASSOM DIAGNÓSTICO:
Sem

aplicação

Transesofágica;

Equipamento

transportável sobre rodízios; Possuir: - No mínimo de
130.000 canais digitais de processamento para
oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo
M. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo
Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis; Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de
redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write; Imagem Trapezoidal que possibilita aumentar em
20% o campo de visão em imagens com transdutor
linear; - Imagem Harmônica: função com aplicação
1

para todos os transdutores; - Imagem Harmônica de
Pulso Invertido - Modo M, Modo Power Doppler; Modo Color Doppler; - Modo Dual Live: divisão de
imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color,
ambos em tempo real; - Power Doppler Direcional; Modo Doppler Espectral; Modo Triplex; - Pacote de
cálculos específicos; - Pacote de cálculos simples; Tecla que permite ajustes rápidos da imagem,
otimizando automaticamente os parâmetros para
imagens em Modo B e Modo Doppler; - Divisão de
tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise
de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power,
Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão
dupla de tela com combinações de Modos; - Software
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de imagem panorâmica com capacidade de realizar
medidas; - Software de análise automática em tempo
real da curva Doppler; - Permitir acesso às imagens
salvas

para

pós-análise

e

processamento;

-

Possibilitar armazenar as imagens em movimento; Cine loop e Cine Loop Save; - Pós-processamento de
medidas; - Pós-processamento de imagens; - Banco
de palavras em Português; - Monitor LCD ou LED
com no mínimo 23 polegadas; - Tela secundária com
tecnologia Touch com no mínimo 08 polegadas; Teclado alfanumérico; - Painel de controle com ajuste
rotacional - Deve permitir arquivar/revisar imagens; Frame rate de pelo menos 1.000 frames por
segundo; - Todos os transdutores multifrequênciais,
banda larga; - HD interno de no mínimo 500Gb; - No
mínimo 04 portas USB; - No mínimo 04 portas ativas
para transdutores; - Passível de upgrade para
tecnologia

de

aquisição

de

imagens

4D;

-

Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0; Drive
(gravador) de DVD-R para armazenamento de
imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no
formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows)
ou DICOM com visualizador DICOM de leitura
automática; - Gravação de imagens em pen drive; Impressão

direta;

programáveis

pelo

-

Pelo
usuário;

menos
-

32

presets

Acompanhar

os

seguintes transdutores banda larga multifrequenciais:
Transdutor Convexo que atenda as frequências de
2.0 a 5.0 MHz. Transdutor Endocavitário que atenda
as frequências de 4.0 a 9.0 MHz. Transdutor Linear
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que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz.
Possibilidade

futura

para

uso

de

transdutores

setoriais adulto, pediátricos e neonatais; - Acessórios:
Impressora laser colorida, No break compatível com
o equipamento. Tensão de acordo com a entidade
solicitante. Garantia 12 meses; Deverá apresentar
junto com a proposta de preços comprovação de
assistência técnica autorizada pelo fabricante com
sede em um raio de no máximo 400km da sede do
município, registro na anvisa, manual do usuário em
português em CD, PEN DRIVE ou impresso e
catálogo do produto para a devida conferência das
especificações; instalação e treinamento in loco da
equipe que vai utilizar o equipamento, garantia 12
meses.

AVALIAÇÃO DE CUSTO
4.1. 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.
5. METODOLOGIA
5.1. O critério de aceitação das propostas será o de Menor Preço Por Item,
considerando as especificações do objeto, bem como, a qualidade dos mesmos.
6. DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
6.1. O FORNECEDOR/CONTRATADA deverá fornecer os produtos solicitados nas
quantidades e no prazo estipulado pela solicitação formal do Setor de Compras da
Prefeitura Municipal, mediante Ordem de Fornecimento da Secretaria Municipal de
Saúde e Vigilância Sanitária.
6.2. O prazo para entrega das mercadorias pelo FORNECEDOR/CONTRATADA não
poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da convocação para retirada
da nota de empenho, ou após o recebimento da ordem de fornecimento pela
CONTRATADA.
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6.3
Caso
fique
constatada
a
irregularidade
na
entrega,
o
FORNECEDOR/CONTRATADA após comunicação pelo Setor de Compras deverá
saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
6.4. Todas as mercadorias serão conferidas na entrega, em caso de entrega fora
das especificações contidas no edital, a mesma será rejeitada e sua reposição
deverá ser providenciada no máximo em 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para
o município e no local determinado.
6.5. É nula e não constituirá qualquer obrigação para a Prefeitura Municipal a
entrega de produtos, sem observância das condições deste.
6.6. O preço proposto deverá incluir todos os tributos, encargos, fretes, embalagens,
recursos humanos e demais ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do bem licitado, pois a qualidade e especificações do produto deverão
ser respeitadas durante toda a vigência do termo de contrato.
7. DO LOCAL PARA A ENTREGA
7.1. A entrega dos produtos pelo FORNECEDOR/CONTRATADA deverá ser
realizada em dias úteis, de segundas-feiras às sextas-feiras, de acordo com o
estabelecido no Título 6 - DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
deste Termo de Referência, respeitando o horário: das 07h 00min às 13h 00min,
tendo como local o almoxarifado da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida JK,
455, Centro, Riachinho-MG,de acordo com as solicitações emitidas pelas
Secretarias requisitantes.
7.2. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar a suas expensas os
produtos que vier a ser recusado, sendo que o recebimento não importará sua
aceitação.
7.3. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, e estarem de acordo com as
normas técnicas vigentes.
8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1. O(s) servidor(es) público(s) designado(s) pela Secretaria requisitante
acompanhará(ão) e fiscalizará(ão) a qualidade do(s) objeto(s) adquirido(s) e a(s)
especificação(ões) em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I deste
Edital, devendo notificar qualquer ocorrência de irregularidade, enviar o protocolo
para o e-mail: compras@riachinho.mg.gov.br
8.2. Os produtos serão recebidos pelo servidor público designado e responsável
pela unidade, mediante a emissão da Ordem de Fornecimento da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais
normas pertinentes.
8.3. A entrega do item, objeto desta deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento para o
FORNECEDOR, e a envio da Nota de Empenho para o setor competente.
8.4. A entrega das mercadorias pela CONTRATADA deverá ser realizada no Setor
de Compras (Almoxarifado) da Prefeitura Municipal de Riachinho-MG, mediante a
emissão da Ordem de Fornecimento que adotará os seguintes procedimentos
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a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pelo
contratado e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá
os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade,
prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando
irregularidade,
fixará
prazos
para
correção
pelo
FORNECEDOR/CONTRATADA,
ou
aprovando,
receberá
provisoriamente os bens, mediante aceite;
b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da
integridade nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será
efetivado o recebimento definitivo mediante recibo aposto na Nota
Fiscal.
8.5.
Caso
fique
constatada
a
irregularidade
na
entrega,
o
FORNECEDOR/CONTRATADA após comunicação pelo Setor de Compras deverá
saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
8.6. Em caso de irregularidade não sanada pelo FORNECEDOR/CONTRATADA
Setor de Compras reduzirá o termo os fatos ocorridos e encaminhará à
CONTRATANTE para aplicação de penalidades previstas.
8.7. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de
pagamento será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a
aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a
outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
8.8. O produto objeto desta licitação, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à
substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do
fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da
estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do(s)
produto(s).
8.9. O FORNECEDOR/CONTRATADA estará obrigada a reparar, corrigir ou
substituir, as suas expensas, os vícios ou incorreções resultantes da execução
insatisfatória na entrega dos produtos solicitados. ,
9. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta licitação será
efetuado em até 10 (dez) dias após o RECEBIMENTO DEFINITIVO da
mercadoria, mediante apresentação da Ordem de Fornecimento expedida pela
Secretaria Municipal de Saúde. E por parte da licitante vencedora a apresentação da
Nota Fiscal com aceite (assinatura) do responsável pela fiscalização da Prefeitura
Municipal de Riachinho-MG.
9.2. As Faturas/Notas Fiscais devidamente atestadas e enviadas ao Setor de
Compras para conformidade, serão encaminhadas à Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Riachinho-MG, que realizará o pagamento através de almoxarifado
bancário/transferência em nome da proponente, e desde que a contratada apresente
também os seguintes documentos:
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a) Certificação do recebimento definitivo especificado na Nota
Fiscal/Fatura;
b) Nota fiscal/Fatura (1ª e 2ª vias devidamente certificadas) juntamente
com a apresentação das Certidões Negativas de Débitos: FGTS,
Receita Federal, Estadual, Municipal e, Trabalhista), bem como, o
extrato do Simples Nacional (se for caso de ser optante pelo Simples
Nacional).
9.3. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias para
execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para Administração, tais
como despesas com funcionários, frete, combustível, manutenção preventiva e
corretiva, tributos, e demais despesas diretas e indiretas.
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OU RECURSOS FINANCEIROS
10.1. As despesas com a aquisição do objeto ora licitado correrão à conta das
dotações orçamentárias que estão disciplinadas no Edital.
11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.1. A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidas
por lei, e por este Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior
qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão recusados e devolvidos e o
pagamento cancelado.
12. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
12.1. Só serão aceitos os itens, que estiverem de acordo com as especificações
exigidas pelos órgãos de Fiscalização do Município e pela Secretaria Municipal
Saúde e Vigilância Sanitária.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
12.1-O objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas
vigentes, as especificações de materiais descritos neste Termo de Referência.
12.2-A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que
emanarem da contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante.
12.3-Observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme
definido neste Termo de Referência.
12.4-Providenciar, de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo
gestor/fiscal de contrato da Administração com respeito à execução do objeto.
12.5-Entregar os produtos objeto do contrato dentro das condições estabelecidas e
respeitando os prazos fixados para ambos os itens.
12.6-Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se
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adequarem às especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.
12.7-Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros.
12.8-Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do
contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da Administração.
12.9-Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na
licitação, devendo comunicar a Administração, de imediato, qualquer alteração que
possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado.
12.10-Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria,
especialmente a indicada no contrato, de modo a favorecer e a buscar a constante
melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a Administração de
qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do
Contratado.
12.11-Encaminhar a Prefeitura Municipal, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou
qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de
regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será
confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do Poder
Executivo.
12.12-Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Riachinho-MG ou
a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução
das obrigações assumidas no presente contrato assumidas nesta Ata;
12.13- Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
prejuízos materiais ou pessoais, causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
ele ou por seus prepostos ou empregados;
12.14- Responder pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciária, tributária,
comercial e, inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão-de-obra utilizada;
12.15 - Assumir o ônus de ser denunciada à lide, pela CONTRATANTE e/ou
Secretaria requisitante em caso de serem acionados judicialmente;
12.16 - Absorver qualquer tributo, seja, federal, estadual ou municipal, incidente
direta ou indiretamente sobre os produtos que constituem objeto deste contrato,
correndo à sua conta exclusivamente, os processos que houverem sido ou vierem a
ser instaurados, abstendo-se ela, outrossim, ainda que demandada administrativa ou
judicialmente, de cobrar ao CONTRATANTE, qualquer tributo, ainda que suscetível
de translação;
12.17 - Recolher no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento do aviso
da notificação acerca da aplicação da penalidade (depois de transcorrido o processo
administrativo), as multas que lhe forem impostas e que não puderem ser
compensadas, total ou parcialmente, conforme disposto neste instrumento;
12.18 - Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de
correspondência;
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12.19 Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os
parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes,
expedidas pelo Poder Público
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1-Comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a
execução dos serviços contratados.
13.2-Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente
13.3-Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionários da Contratada, em relação aos serviços objeto do Contrato.
13.4-Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.
13.5-Fiscalizar a execução do objeto contratado, 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.
13.6-Emitir, por meio do setor de compras, pedido de compra dos produtos.
13.7-Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com
as especificações deste Termo de Referência. 13.8-Efetuar o recebimento provisório
e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal de contrato da Administração. 13.9Arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.

Riachinho-MG, 15 de julho de 2020.
LEIA COSTA MENEZES LEITE
Secretária M. de Saúde e Vigilância Sanitária

ANEXO
MINUTA DE CONTRATO Nº ______

Prefeitura Municipal de Riachinho
‘Riachinho pra Frente’ - Administração 2017 / 2020
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E-mail: administração@riachinho.mg.gov.br

PROCESSO Nº : 051/2020
PREGÃO PRESENCIAL: 025/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-MG, inscrita no
CNPJ sob o nº 25.222.118/0001-95, situada à Av. JK, 455, Centro, na cidade de
Riachinho-MG, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor Liedson
Silva Martins, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliada na Rua
Babilônia, nº 345, cidade de Riachinho-MG, inscrita no CPF sob nº 385.364.981-53 e
RG 966.256 SSP/DF
CONTRATADA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
1 – OBJETO/DESCRIÇÃO:
1.1 – O objeto da presente ata, compreende a aquisição de 01 aparelho de
ultrassom, para ser utilizado pelas unidades de saúde do município, conforme
abaixo descrito:
Item

Quant

Unid

Descrição

Marca

Valor
Unit.

Valor
Total

2 – ENTREGA
a) O FORNECEDOR/CONTRATADA deverá fornecer os produtos solicitados nas
quantidades e no prazo estipulado pela solicitação formal do Setor de Compras da
Prefeitura Municipal, mediante Ordem de Fornecimento da Secretaria Municipal de
Saúde e Vigilância Sanitária.
b) O prazo para entrega das mercadorias pelo FORNECEDOR/CONTRATADA não
poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da convocação para retirada
da nota de empenho, ou após o recebimento da ordem de fornecimento pela
CONTRATADA.
c)
Caso
fique
constatada
a
irregularidade
na
entrega,
o
FORNECEDOR/CONTRATADA após comunicação pelo Setor de Compras deverá
saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
d) Todas as mercadorias serão conferidas na entrega, em caso de entrega fora das
especificações contidas no edital, a mesma será rejeitada e sua reposição deverá
ser providenciada no máximo em 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para o
município e no local determinado.
e) Os lotes dos produtos ou das embalagens reprovadas ou com prazos de validade
vencidos serão imediatamente devolvidos, sendo admitido um prazo máximo de 48
horas para a reposição no almoxarifado da Prefeitura Municipal. Após esse prazo,
configurando-se o descumprimento das condições de entrega conforme contratado,
o FORNECEDOR/CONTRATADA será penalizada com advertência, e na
reincidência suspensão de contratar com o município pelo período de 02 (dois) anos.
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f) É nula e não constituirá qualquer obrigação para a Prefeitura Municipal a entrega
de produtos, sem observância das condições deste Edital.
g) O preço proposto deverá incluir todos os tributos, encargos, fretes, embalagens,
recursos humanos e demais ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do bem licitado, pois a qualidade e especificações do produto deverão
ser respeitadas durante toda a vigência do termo de contrato.
h) A entrega dos produtos pelo FORNECEDOR/CONTRATADA deverá ser realizada
em dias úteis, de segundas-feiras às sextas-feiras, de acordo com o estabelecido no
Título 6 - DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO do Termo de
Referência, respeitando o horário: das 07h 00min às 13h 00min, tendo como local o
almoxarifado da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida JK, 455, Centro,
Riachinho-MG,de acordo com as solicitações emitidas pelas Secretarias
requisitantes.
i) A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar a suas expensas os
produtos que vier a ser recusado, sendo que o recebimento não importará sua
aceitação.
j) Os produtos deverão ser de primeira qualidade, e estarem de acordo com as
normas técnicas vigentes.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ALTERAÇÕES.
3.1. O pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta licitação será
efetuado em até 10 (dez) dias após o RECEBIMENTO DEFINITIVO da
mercadoria, mediante apresentação da Ordem de Fornecimento expedida pela
Secretaria Municipal de Saúde. E por parte da licitante vencedora a apresentação da
Nota Fiscal com aceite (assinatura) do responsável pela fiscalização da Prefeitura
Municipal de Riachinho-MG.
3.2. As Faturas/Notas Fiscais devidamente atestadas e enviadas ao Setor de
Compras para conformidade, serão encaminhadas à Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Riachinho-MG, que realizará o pagamento através de almoxarifado
bancário/transferência em nome da proponente, e desde que a contratada apresente
também os seguintes documentos:
a) Certificação do recebimento definitivo especificado na Nota
Fiscal/Fatura;
b) Nota fiscal/Fatura (1ª e 2ª vias devidamente certificadas) juntamente
com a apresentação das Certidões Negativas de Débitos: FGTS,
Receita Federal, Estadual, Municipal e, Trabalhista), bem como, o
extrato do Simples Nacional (se for caso de ser optante pelo Simples
Nacional).
3.3. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias para
execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para Administração, tais
como despesas com funcionários, frete, combustível, manutenção preventiva e
corretiva, tributos, e demais despesas diretas e indiretas.

Prefeitura Municipal de Riachinho
‘Riachinho pra Frente’ - Administração 2017 / 2020
Av. JK, 455 - Centro – Fones: (38) 3678-1390 / FAX: (38) 3678-1086 – CEP 38.640-000 – Riachinho – MG
E-mail: administração@riachinho.mg.gov.br

4 – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS.
4.1 - Os preços serão reajustados através de Termo Aditivo, para restabelecer o
equilíbrio econômico financeiro, de acordo com o art. 65, inciso II da Lei Federal nº
8.666/93, e modificações posteriores, por acordo entre as partes, e demonstrado
pela licitante através de documentos fiscais a elevação dos preços.
4.2 - Caberá à CONTRATADA solicitar as alterações devidas, fornecendo os
documentos que justifiquem e comprovem variação significativa dos preços.
5– SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) O objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas Especificações
Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as
especificações de materiais descritos neste Termo de Referência.
b) A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem
da contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante.
c) Observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido
neste Termo de Referência.
d) Providenciar, de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo
gestor/fiscal de contrato da Administração com respeito à execução do objeto.
e) Entregar os produtos objeto do contrato dentro das condições estabelecidas e
respeitando os prazos fixados para ambos os itens.
f) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se
adequarem às especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.
g) Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros.
h) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do
contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da Administração.
i) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na
licitação, devendo comunicar a Administração, de imediato, qualquer alteração que
possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado.
j) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria,
especialmente a indicada no contrato, de modo a favorecer e a buscar a constante
melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a Administração de
qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do
Contratado.
k) Encaminhar a Prefeitura Municipal, juntamente com a nota fiscal/fatura, os
documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou
qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de
regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será
confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do Poder
Executivo.
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l) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Riachinho-MG ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das
obrigações assumidas no presente contrato assumidas nesta Ata;
m) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
prejuízos materiais ou pessoais, causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por
ele ou por seus prepostos ou empregados;
n) Responder pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciária, tributária,
comercial e, inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão-de-obra utilizada;
o) Assumir o ônus de ser denunciada à lide, pela CONTRATANTE e/ou Secretaria
requisitante em caso de serem acionados judicialmente;
p) Absorver qualquer tributo, seja, federal, estadual ou municipal, incidente direta ou
indiretamente sobre os produtos que constituem objeto deste contrato, correndo à
sua conta exclusivamente, os processos que houverem sido ou vierem a ser
instaurados, abstendo-se ela, outrossim, ainda que demandada administrativa ou
judicialmente, de cobrar ao CONTRATANTE, qualquer tributo, ainda que suscetível
de translação;
q) Recolher no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento do aviso da
notificação acerca da aplicação da penalidade (depois de transcorrido o processo
administrativo), as multas que lhe forem impostas e que não puderem ser
compensadas, total ou parcialmente, conforme disposto neste instrumento;
r) Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de
correspondência;
s) Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os
parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes,
expedidas pelo Poder Público
6– SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a
execução dos serviços contratados.
b) Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionários da Contratada, em relação aos serviços objeto do Contrato.
d) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.
e) Fiscalizar a execução do objeto contratado, 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.
f) Emitir, por meio do setor de compras, pedido de compra dos produtos.
g) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com
as especificações deste Termo de Referência. 13.8-Efetuar o recebimento provisório
e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal de contrato da Administração.
h) Arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos
termos aditivos que venham a ser firmados.
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8- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1. O(s) servidor(es) público(s) designado(s) pela Secretaria requisitante
acompanhará(ão) e fiscalizará(ão) a qualidade do(s) objeto(s) adquirido(s) e a(s)
especificação(ões) em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I deste
Edital, devendo notificar qualquer ocorrência de irregularidade, enviar o protocolo
para o e-mail: compras@riachinho.mg.gov.br
8.2. Os produtos serão recebidos pelo servidor público designado e responsável
pela unidade, mediante a emissão da Ordem de Fornecimento da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais
normas pertinentes.
8.3. A entrega dos itens, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento para o FORNECEDOR, e a
envio da Nota de Empenho para o setor competente.
8.4. A entrega das mercadorias pela CONTRATADA deverá ser realizada no Setor
de Compras (Almoxarifado) da Prefeitura Municipal de Riachinho-MG, mediante a
emissão da Ordem de Fornecimento que adotará os seguintes procedimentos
a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pelo
contratado e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá
os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade,
prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando
irregularidade,
fixará
prazos
para
correção
pelo
FORNECEDOR/CONTRATADA,
ou
aprovando,
receberá
provisoriamente os bens, mediante aceite;
b) definitivamente: após recebimento provisório, verificação da
integridade nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será
efetivado o recebimento definitivo mediante recibo aposto na Nota
Fiscal.
8.5.
Caso
fique
constatada
a
irregularidade
na
entrega,
o
FORNECEDOR/CONTRATADA após comunicação pelo Setor de Compras deverá
saná-la no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
8.6. Em caso de irregularidade não sanada pelo FORNECEDOR/CONTRATADA
Setor de Compras reduzirá o termo os fatos ocorridos e encaminhará à
CONTRATANTE para aplicação de penalidades previstas.
8.7. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de
pagamento será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a
aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a
outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
8.8. O produto objeto desta licitação, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à
substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do
fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da
estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do(s)
produto(s).
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8.9. O FORNECEDOR/CONTRATADA estará obrigada a reparar, corrigir ou
substituir, as suas expensas, os vícios ou incorreções resultantes da execução
insatisfatória na entrega dos produtos solicitados. ,
9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA /DESPESA ESTIMADA
9.1 - A despesa para aquisição dos produtos de que trata o objeto deste Termo,
mediante emissão de Nota de Empenho Ordinário, está a cargo da seguinte da
seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
10 - DA VIGÊNCIA
10.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de xxxxxxxxxxx, a partir da
data de sua assinatura.
11 - SANÇÕES
11.1 - A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não
mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato,
comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a administração Municipal e, se for o caso, será
descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais cominações legais.
§1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por
dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 300 (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor da Ata, por ocorrência.
II. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata, no caso de atraso superior a 30 (trinta)
dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal,
com a possível rescisão contratual.
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata, na hipótese da CONTRATADA,
injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, bem como nos
demais casos de descumprimento contratual, quando a Administração Municipal, em
face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior,
poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
§2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado dos pagamentos devidos pela Administração. Se os valores não forem
suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser
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recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da
aplicação da sanção.
§3º - As sanções previstas, face à 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.
12 – DO FORO
12.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonfinopolis de Minas-MG com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que for para dirimir qualquer dúvida que possa
surgir na efetivação da presente ATA.
Riachinho-MG, xxxxxxxxxxxxxxx.

____________________________________________
MUNICÍPIO DE RIACHINHO
CNPJ: 25.222.118/0001-95
Liedson Silva Martins
Prefeito Municipal

____________________________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Testemunhas:
___________________________________________
___________________________________________

ANEXO III

(Papel timbrado ou personalizado da empresa)
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A
empresa
______________________________________________________________, CNPJ
nº
__________________________________________________,
sediada
á
______________________________________________, declara, sob as penas da
lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no Processo
Licitatório nº : 059/2019, Pregão Presencial nº : 025/2020.
Declara
ainda,
sob
as
penas
da
lei,
que
a
empresa______________________________________ não está impedida de
participar de licitações promovida pelo Município de Riachinho-MG e nem foi
declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para
sua habilitação no Processo Licitatório nº : 051/2020, Pregão Presencial nº :
025/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local
e
_____________________________________________________________

data,

Carimbo (ou nome legível) e assinatura e do Representante Legal com firma
reconhecida
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº : 051/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº : 025/2020
A Firma/Empresa _____________________________________ , sediada na rua
____________________ , no ______ , __(cidade) __ , _(estado) , inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu
representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da
lei, que possui os requisitos legais exigidos pela Lei Complementar n.º 123/06, em
especial quanto ao seu art. 3º, para a qualificação como microempresa ou empresa
de pequeno porte.
(
) No caso de micro-empresa - Declaro de que a empresa acima referida aufere,
em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais);
(
) No caso das empresas de pequeno porte - Declaro que a empresa acima
referida aufere, em cada ano calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais);
(
) No caso de micro-empresa ou empresa de pequeno porte com início de
atividade no ano-calendário corrente - Declaro que empresa acima referida não se
enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º da LC 123/2006;

__________, _____ de ______ de ______.

________________________________
assinatura do representante legal
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO Nº : 051/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº : 025/2020
DADOS DA PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO COMPLETO:
TEFONE/FAX
E-MAIL
DADO DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME
PROFISSÃO
CPF
RG
DOMICÍLIO
CARGO NA EMPRESA
Item

Quant

Unid

Descrição

Marca

Valor
Unit.

Valor
Total

VALOR POR EXTENSO:
VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas,
tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, mate
riais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

...................., de ......................................... de 2019.
assinatura do representante legal

Deverá ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
datilografada ou impressa, devidamente datada e assinada
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº : 051/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº : 025/2020
........................................., inscrito 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 inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
.................................................
(data)
...................................................................................................
assinatura do representante legal com firma reconhecida
(Recomendação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº : 051/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº : 025/2020
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com
sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição
Estadual sob n.º ................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões)
do(s) outorgante(s)) Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG
n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante
Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade
RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos
poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante ....................
(indicação do órgão licitante), no que se referir ao PREGÃO N.º .................., com
poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive
apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou
ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas
na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se
imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao
final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo PREGOEIRA, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da Outorgante.
A presente Procuração é válida até o dia .............
Local e data.
Assinatura

