Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 103/2019 de 20.08.19
RP nº 008/19
PREGÃO Nº 024/2019 de 20.08.19
FUNDAMENTAÇÃO E BASE JURÍDICA/LEGAL: Art. 1º da Lei Federal N° 8.666/93 de 21/6/1993 e seguintes da
Lei Federal Nº 10.520/2002, de 17/7/2002 e o Decreto Municipal Nº 1616/2013 de 02/01/2013 e suas alterações e
Decreto nº 143/2006 de 02.01.2006.

A Prefeitura Municipal de Luz - MG, mediante a pregoeira designada pelo Decreto nº 2.644/2019 de
22.03.19, Sra. Vanusa Cândida de Oliveira Brito, torna público para o conhecimento dos interessados, que
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, do tipo menor preço por item, objetivando o REGISTRO
DE PREÇOS, para fornecimento de material hospitalar, moveis / bens duráveis e equipamentos
através Da Revista SIMPRO, o qual obedecerá integralmente a Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei nº
8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal nº 01616/2013 de 02.01.13 e 0143/06 de
02.01.06, a Lei Complementar Municipal nº 022/11, de 11/07/2011 e o Decreto Municipal nº

1.229/11 de 21.09.11 e as demais normas e condições estabelecidas neste edital.
A abertura da sessão será às 08:30 do dia 10 de Setembro de 2019, na Prefeitura Municipal de
Luz, situada a Av. Laerton Paulinelli 153 - Bairro Monsenhor Parreiras, Setor de Licitações. O credenciamento dos licitantes iniciará as 08:30 até 08:40 horas, podendo ser prorrogado se necessário, a critério da
Pregoeira. Serão recebidos os envelopes documentação e propostas, relativos à licitação.
Caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local aqui
mencionados.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
I - DO OBJETO
“REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR,
MOVEIS/BENS DURAVEIS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DA REVISTA SIMPRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS EXERCÍCIOS
DE 2019/2020”. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

a) Anexo I – Modelo proposta comercial;
b) Anexo II – Minuta de Contrato de Fornecimento;
c) Anexo III – Declaração para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei 8.666/93, com suas
alterações posteriores;
d) Anexo IV – Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e seus
anexos;
e) Anexo V – Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos,
taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto licitado;
f) Anexo VI – Modelo de Procuração.
g)Anexo VII – Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
h) Anexo VIII – Declaração de Habilitação
H) Anexo IX - Formulário de Retirada de Edital
I-

DA PARTICIPAÇÃO

2.1-Poderão participar deste pregão às empresas:
2.1.1-Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e seus anexos;

1

Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal

2.2-As licitantes deverão apresentar, no dia 10 de Setembro de 2019, às 08:30 horas, 02 (dois) envelopes
devidamente fechados, contendo no envelope nº 1, sua proposta comercial conforme solicitado no item IV
deste edital, e no envelope n° 2 a documentação comprobatória da habilitação solicitada no item VIII deste
edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ, os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Luz – MG
Envelope n° 1 – “PROPOSTA COMERCIAL”
Licitante: ______________________________
Processo Licitatório n° 103/2019 – RP nº 008-19
Pregão n° 024/2019
Prefeitura Municipal de Luz – MG
Envelope n°2 – “DOCUMENTAÇÃO”
Licitante: ______________________________
Processo Licitatório n° 103/2019 – RP nº 008-19
Pregão n° 024/2019
2.3- Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.3.1- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2.3.2- Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos ou por esta
tenham sido declaradas inidôneas;
2.3.3- Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda,
qualquer que seja a sua forma de constituição;
2.3.4-E estrangeiras que não funcionam no país.
2.3.5 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.
2.3.6 - O presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente publicadas da mesma
forma que o original, devendo as sociedades e/ou empresários interessados acompanhar, via internet, todo o
trâmite licitatório até a data de abertura do certame.
III- DA REPRESENTAÇÀO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por seu representado, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.
3.1.1 – Aberta a sessão, estando presente o sócio administrador, dirigente da sociedade ou empresário
individual, deverá este apresentar cópia do respectivo contrato social, estatuto ou requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus poderes para assumir obrigações decorrentes de tal investidura sob
pena de não credenciamento.
3.1.2 – Estando presentes representantes das sociedades e/ou empresários proponentes, deverão estes estar
devidamente documentados por instrumento público de procuração ou credencial com firma reconhecida e poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome da proponente conforme modelo constante do Anexo VI.
3.2 – No caso de apresentação de instrumento de procuração, e credencial deverá ser apresentado também
cópia do Requerimento de Empresário, Estatuto ou Contrato Social do licitante.
3.3 - No caso de apresentação de instrumento público de procuração em nome da pessoa jurídica (licitante), fica dispensada a apresentação de cópia do requerimento de empresário, estatuto ou contrato
social da sociedade e/ou empresário para fins de credenciamento.
3.4 - Os documentos apresentados para credenciamento deverão ser originais ou cópias autenticadas em cartório ou pela Equipe de Apoio no ato do credenciamento.

2

Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal

3.5 – As sociedades e/ou empresários que não atenderem as condições previstas nesta cláusula não estarão
credenciados para o presente certame.
3.6 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante para se manifestar em nome da empresa, devidamente credenciado
3.7. Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, juntamente com a Declaração (Anexo
VII) e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.
3.8 -Após o encerramento do prazo para a entrega dos envelopes, não serão aceitas substituições de representantes credenciados.
IV- DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N°1
4.1. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com
as exigências constantes deste edital e anexos, de forma clara e detalhada, não sendo admitido propostas
alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:
4.1.1 - ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente. Deve ser redigida
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada a última folha por seu representante legal.
4.1.2 - havendo discrepâncias entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
4.1.3 - os preços cotados pelos licitantes deverão possuir, no máximo, 02 (duas) casas decimais;
4.1.4 - caso sejam cotados preços com 03 (três) ou mais casas decimais, estas serão desconsideradas sem
que haja qualquer arredondamento, a maior ou a menor;
4.2 - indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão;
4.3 - ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação, as
propostas que omitirem o prazo de validade será entendido como válido pelo período de 60 (sessenta) dias
corridos.
4.4 - Preço unitário e total proposto para o objeto ofertado, expresso em reais, junto aos quais considerar-seão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, encargos
de qualquer natureza).
4.5-A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela pregoeira.
4.6-Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4.7-A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como
não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.
V- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO E VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 – Homologada a presente licitação, o Município de Luz/MG, lavrará documento denominado ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, com os preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, a qual terá validade durante os exercícios de 2018/2019 a partir da data de assinatura do contrato e
vigorará por 12 meses, podendo ser prorrogada, previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93 que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços, e com base no Decreto nº 3.931/2001 desde que seja ocorrida nos termos do
art. 57, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 .
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração direta e autárquica
do Município.
VI- DA DESCLASSIFICAÇÃO

3

Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal

Será desclassificada:
6.1 As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital;
6.2 - a proposta que apresentar preço inferior ao valor mínimo aceitável estimado pela Administração ou
manifestamente inexeqüível.
6.2.1 – Valor Mínimo aceitável de desconto na tabeta/revista SIMPRO:
6.2.1.1 – Material hospitalar consumo – 60 % (SESSENTA POR CENTO)
6.2.1.2 – Equipamentos médico-hospitalar, bens duráveis e congêneres - 46% (CINQUENTA
POR CENTO)

VII- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1-Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o maior desconto percentual sobre itens da
Tabela SIMPRO.
7.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o (a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada e a ocorrência de empate, nos termos do art. 44 §§ 1.º e 2.º, da Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2.006, decidindo motivadamente a respeito.
7.3 - Havendo empate, nos termos do item anterior, se a licitante estiver cadastrada neste certame como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será adotado o procedimento do art. 45 da Lei Complementar
Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.
7.4-No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase de lances verbais,
bem como dos itens 7.2 e 7.3, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no próprio ato, vedado
qualquer outro tipo de procedimento.
7.5-A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada,
conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.
7.6-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.
7.7- Contratado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendolhe adjudicado o objeto deste edital, pela pregoeira.
7.8–Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.
7.9-Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de maior
desconto e o valor estimado para a contratação.

III-DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO –

ENVELOPE N° 2

8.1- O envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÀO, deverá conter os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal unificada com a Certidão de Regularidade expedida
pelo INSS;
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual
e) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme art. 29, inciso V da Lei nº 8.666/1993 (redação dada pela Lei Federal nº12.440/2011).
g) Certidão Negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica - Validade 90 dias.

h) 16.1.11-Alvará de Fiscalização Sanitária (Municipal e/ou Estadual);
i) Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, assinado por quem de direito (Anexo VIII);
j) Declaração constante do ANEXO IV, devidamente assinada, atestando o conhecimento e aceitação de
todos os termos do Edital e seus anexos;
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k) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto licitado, conforme ANEXO V;
l) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme ANEXO III; (Não emprega menor)
8.2 – A licitante vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos produtos o Certificado de registro
de cada produto, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária e o Certificado de boas práticas de
fabricação e controle emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
8.3 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou pela Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Luz/MG.
8.3.1 – Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das informações nelas
contidas pelo pregoeiro e pelos membros da equipe de apoio.
8.4 – Para os documentos que não especificarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da data de sua emissão.
"Obs: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão observar
o seguinte:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/fornecedora for a filial, todos os documentos
deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, por sua própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz".
8.5- Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou autenticada pela equipe de apoio ou pregoeira no ato da sessão,
podendo ser consultados pela INTERNET.
8.6 – As licitantes cadastradas no presente certame, como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte,
nos termos da Lei Complementar 123/2006, não poderão ser inabilitadas em razão de irregularidades quanto
aos DOCUMENTOS FISCAIS apresentadas.
8.7 – Havendo alguma irregularidade no documento fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. Para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
desde que observado o item anterior.
8.8 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Prefeitura Municipal de Luz convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
IX – DA SESSÃO DO PREGÃO
9.1 – A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos
para habilitação serão realizados no local, data e horários indicados no preâmbulo deste edital, sendo recomendável á presença dos participantes com 10 (dez) minutos de antecedência em relação ao horário
previsto para a sua abertura, especialmente quando necessária á autenticação de documentos, e desenvolver-se-á da seguinte forma:
9.2 – Declarada aberta á sessão, serão convidados os representantes das empresas que se fizerem presentes
para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao credenciamento e/ou representação, na forma
do item III do edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os participantes e, necessariamente,
rubricados.
9.3 – Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas.
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9.4 – Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a escolha daquela que apresentar o MENOR
PREÇO UNITÁRIO, obtido através do MAIOR DESCONTO sobre os preços fixos constantes
da Revista SIMPRO, sendo classificadas aquelas cujas variações situar-se no limite de até 10% (dez por
cento) acima do menor preço. Em não havendo pelo menos 3 (três) propostas naquelas condições, escolha
de tantas quantas forem necessárias, na ordem crescente do preço ofertado, para alcançar o número mínimo
de 3(três) participantes, exceto se igual ou maior número de licitantes não estiver participando do certame.
9.5 – Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital, procedendo-se á
desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.
9.6 – Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma sucessiva, em
valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço, observando o seguinte:
9.7 – 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 de cada lote. A critério da pregoeira, o referido período poderá ser prorrogado.
9.8 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a definir a seqüência dos lances ulteriores.
9.9 – O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor preço; e a partir de então o
lance de menor valor da rodada em andamento ou precedente, conforme o caso.
9.10 – A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, implicará na exclusão do
licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o último preço por ele apresentado para efeito
da classificação final das propostas.
9.11 – A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis.
9.12. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.
9.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as LICITANTES
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.14. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa –
ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por
cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.
9.14.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
9.14.1.1 – a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º
lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
9.14.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias,
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
9.14.1.3 – não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão
convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no
caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.14.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta.
9.15. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.
9.16. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da
Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.
9.17 – Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo critério de
menor preço, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à aceitabilidade do valor apresentado por
aquela classificada em primeiro lugar.
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9.18 – Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao seu proponente
será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante abertura do respectivo envelope de documentação, na forma do item 7 deste edital.
9.19 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão.
9.20 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, serão examinadas as ofertas subseqüentes, inclusive quanto a sua aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a todas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e
a ele adjudicado o correspondente objeto.
9.21 – Caso ocorram às hipóteses dos subitens 9.19 e 9.20, ou de não haver oferta de lances verbais, ou
mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão da pregoeira, em qualquer dos casos, quanto
à aceitabilidade da proposta ainda será lícito a pregoeira negociar diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado.
9.22 – Dá reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pela Pregoeira e licitantes presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na qual serão registrados todos os fatos
relevantes da sessão.
9.23 – A adjudicação do objeto obedecerá á estrita ordem de classificação e será praticada pela pregoeira na
própria ata de reunião.
9.24. Será desclassificada: a) a proposta que não atender às exigências deste edital; b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexeqüível.
9.25. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação,
acer-ca do objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro.
9.26. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

IMPORTANTE:
9.27 – A(s) empresa(s) vencedora(s) obriga(m)-se a fornecer, no prazo de 2(dois) dias úteis após o encerramento da sessão pública de realização do pregão, nova planilha de preços – realinhamento de
acordo com o mapa de apuração.
X–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 do pregão.
10.1.1-Caberá a pregoeira decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.1.2- Colhida á petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
10.1.3- Não serão considerados válidos recursos enviados via fax, correio e e-mail.
XI – DOS RECURSOS
11.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual
prazo para as contra-razões, contados a partir do término do prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
11.2-A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso
e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.
11.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 - Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
11.5 - Não serão considerados válidos recursos enviados via fax, correio e e-mail .

11.6 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento
de Licitações da Prefeitura Municipal de LUZ/MG, localizado na Av. Laerton Paulinelli, 153- Bairro Monsenhor Parreiras – Luz/MG.
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11.7 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:
a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolados no Departamento de Licitações de Luz- Av. Laerton Paulinelli
153- Bairro Monsenhor Parreiras – Luz/MG.
XII- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1-Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias
do exercício de 2019 e suas respectivas fichas do orçamento de 2020 e possíveis apostilamentos:
Despesas nº: 421 – 05.02.2.234.4.4.90.52.04.00.00.00
941 – 05.02.2.234.3.3.90.30.35.00.00.00

XIII-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1-Obriga-se á contratada a entregar os produtos dentro dos respectivos prazos de validade da Ata de
Registro de Preço e observados os prazos e condições estabelecidas; devendo promover imediatamente a
troca dos produtos que porventura apresentarem qualquer defeito de fabricação, violado, vencido ou que não
atendam as condições gerais constantes deste Edital, da descrição do objeto (anexo I) e da Ata de Registro de
Preço (anexo II).
13.2-Arcar com os tributos Federais, Estaduais e Municipais que incidirem sobre o fornecimento, inclusive o
frete.
13.3 - Cumprir todas as normas, posturas e regulamentos: Municipal, Estadual e Federal incidentes
inclusive relativas as de Vigilância Sanitária.
13.4 – Comunicar formalmente a Contratante a necessidade da entrega ser superior ao prazo de entrega
contratado, sob pena de cancelamento do empenho/ata de registro de preços.
XIV – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
14.1- Ata de registro a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser rescindida a qualquer tempo
independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos
arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93.
14.2- A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como á fusão,
á cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que
justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito da Prefeitura Municipal de
Luz e desde que não afete a boa execução do contrato.
14.3 - A Ata de registro poderá ser rescindida a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações
judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93.
14.4 - Quando a licitante vencedora não assinar ata de registro, é facultado à Prefeitura Municipal, convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou
revogar o item.
XV- DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
15.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do licitante vencedor com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.
15.2 – Havendo alteração dos valores constantes da revista SIMPRO, deverá a Contratada remeter à Secretaria Municipal de Saúde a mencionada revista ATUALIZADA.
15.3 – O percentual de desconto da empresa vencedora do certame será invariável no decorrer do contrato.
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XVI- DA ENTREGA DOS BENS
16.1 – O licitante contratada deverá entregar o objeto desta licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, situada Av. Laerton Paulinelli 153- Bairro Monsenhor
Parreiras - Luz/MG, horário de 08:00 ás 17:00 horas, após a emissão da Autorização de Fornecimento
Parcial. A entrega dos bens correrá por conta e risco do detentor da ata de registro/contratado.
16.1.1 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto a
Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior á 05 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento do empenho e rescisão da ata de registro.
16.2 – O fornecimento da Revista SIMPRO referente aos itens cotados serão de inteira responsabilidade dos
licitantes, devendo estes ser entregues em original ou por qualquer processo de cópia legível, e também apresentar o catálogo em CD ou Pen drive, no ato da assinatura da respectiva ata de registro e consequentemente
a entrega das atualizações durante a vigência da ata de registro.
16.3-A Prefeitura Municipal de Luz – MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a ata de registro/contrato e aplicar
o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93.
16.4-Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente do registro .
16.5 - Os produtos deverão constar data de fabricação e validade (mínimo de 12 meses), ficando reservado
ao responsável pela recepção e conferência dos produtos, autorizado a providenciar a devolução em todo ou
parte, caso julgue inconsumíveis, considerando serem produtos inadequados para o consumo, tendo em vista
sua aplicação na área de saúde humana.
XVII-DO PAGAMENTO
17.1 – Os pagamentos serão realizados com 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada, observada a ordem de fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, aceitação e atesto do
responsável pelo recebimento do objeto.
17.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior o licitante vencedor deverá fazer constar na
nota fiscal eletrônica correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de
Luz/MG e a inscrição no CNPJ n.º 18.301.036/0001-70 e o nº do Pregão nº 024/2019.
17.3 – A nota fiscal eletrônica correspondente deverá ser entregue pelo licitante vencedor diretamente aos
servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que somente atestarão a entrega do objeto e da documentação exigida (Certificado dos Produtos e Boas Praticas) e liberarão a referida nota fiscal eletrônica para
pagamento, quando cumpridas pelo licitante vencedor todas as condições pactuadas.
17.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao licitante vencedor pela Secretaria Municipal de Saúde e o pagamento ficará pendente até que aquele
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização
da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de
Luz/MG.
XVIII - DAS SANÇÕES
18.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Municipal aplicará penalidade (s)
ao licitante vencedor conforme a seguir:
18.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:
a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou
receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o
valor total estimado do contrato;
b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na
Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Munici-
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pal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do
contrato;
c) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois)
dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20%
(vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato.
18.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária
de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
18.1.3 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se
credenciado for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
18.1.4 - advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a Administração Municipal.
18.2 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.
18.3 - A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, junto à Secretaria
Municipal de Fazenda via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do
recebimento da notificação enviada pela Administração Municipal.
18.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de
Luz/MG em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a
diferença será cobrada na forma da lei.
18.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência
administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.
18.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
18.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e
a ampla defesa.
18.8- A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras,
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos
causados à Administração.
18.9 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 – O Município de Luz/MG poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida
em decorrência desta licitação, bem como rescindir a respectiva ata, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla
defesa quando este:
a) venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvido em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Luz/MG;
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e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.
19.2 – O Município de Luz/MG poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro e até a entrega da nota de
empenho ou assinatura do instrumento contratual, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade do
Licitante.
19.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício
ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.4 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo
único do art. 59 da Lei Federal 8.666/93.
19.5 – A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.
19.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Município de
Luz/MG comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.
19.7 – 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, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.
19.8 – As questões decorrentes da execução deste edital que não puderem ser dirimidas administrativamente
serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Luz/MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
19.9 – Este edital esta disponibilizado no site do município: www.luz.mg.gov.br e também será fornecido a
qualquer interessado pelo Departamento de Licitações, situado na Av. Laerton Paulinelli 153 - Bairro Monsenhor Parreiras - Luz – MG.
19.10 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
edital deverá ser encaminhado por escrito ao pregoeiro, através do Departamento de Compras, até 2 (dois)
dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
19.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
19.12 – Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 com suas alterações posteriores.
19.14-A contratada/detentora da ata de registro de preços se obriga a aceitar, nas mesmas condições
contratuais os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 2° do
art. 65 da lei 8.666/93.
19.15 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro do contrato.
19.16-Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação regedora, em
especial a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02.
19.17. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 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.
19.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição.
19.19. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de
preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
19.20. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Juízo da
Comarca de Luz/MG.
Luz, 20 de Agosto de 2019

VANUSA C. DE OLIVEIRA BRITO
PREGOEIRA

DR. LELTON SANTOS NOGUEIRA
ADVOGADO - OAB/MG 105.575
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TERMO DE REFERÊNCIA

JUSTIFICATIVA:

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações para promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 2º
da lei nº 8080/90;
Considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado/Município prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício;
Considerando os princípios do Sistema Único de Saúde, da universalidade e da garantia
do acesso aos serviços, conforme preconiza a constituição da república Federativa do Brasil, em
seu Artigo 196 e a Lei Complementar 8080/90, já citado;
Considerando a necessidade de manter a demanda contínua de materiais médicohospitalar e equipamentos médico hospitalares, para abastecimento de todas as Unidades de Saúde, vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Luz;
1 – DO OBJETO:

Constitui objeto deste edital o registro de preço para fornecimento materiais médicohospitalares e equipamentos médico hospitalares, para abastecimento de todas as Unidades de
Saúde, vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Luz;
Item
01

Especificação

QTDE

Desconto %

01

50%

Registro de preço, do tipo maior desconto, para
aquisição de equipamentos médico-hospitalar,
bens duráveis e congêneres contemplados no
catalogo de preço da revista SIMPRO.

02

Registro de preço, do tipo maior desconto, para
aquisição de materiais médico-hospitalar e
congêneres contemplados no catalogo de preço da revista SIMPRO.

12

Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal

01

60%

2- DA FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados, 10
(DEZ) dias após emissão da Nota Fiscal, acompanhada de relatório de atendimento.
3 – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

I - A fiscalização dos serviços objeto do contrato, caberá à Secretaria Municipal de Saúde;
II - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, exercer rigoroso controle do cumprimento do
contrato, em especial quanto á qualidade dos serviços executados, fazendo-se cumprir todas as
disposições da lei, do presente Edital e respectivo contrato.
III - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço, a Secretaria Municipal de Saúde comunicará imediatamente o fato por escrito à Secretaria
de Administração, a qual encaminhará para as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive
a aplicação de penalidades quando for o caso.
IV - Nos descontos propostos deverão estar incluídas as despesas como: impostos, fretes,
encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais ou quaisquer outras despesas incidentes
sobre os produtos licitados.

4 - RESPONSABILIDADE DO LICITANTE VENCENDOR
4.1 – Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.2 – Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Município;
4.3 – Arcar com eventuais prejuízos causados ao Município e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto deste Pregão;
4.4 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do licitante vencedor;
4.5 – Responsabilizar-se pela carga e descarga dos produtos.

Luz, 23 de julho de 2018

SIMONE ALZIRA ZANARDI BURAKOWSKI
Secretária Municipal de Saúde

13

Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal

ANEXO I
PROCESSO nº103 /2019
PREGÃO nº 024/2019 – RP- 008-2019
PROPOSTA
Á
Comissão Permanente de Licitação
Pela presente, apresento a proposta de preços dos itens relacionados abaixo e desde já concordo com
as condições previstas no edital referente ao PRC nº 103/2019 – Pregão nº 024/2019
Razão Social do Licitante: ___________________________________________________________
CNPJ:_____________________________Endereço:___________________________________
Bairro:___________________Cidade:_____________________

Estado:_____________Telefone

:______________ Fax :____________________ e-mail________________
INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS
Banco:_______________________________ Agência:______________________________________ Conta:__________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome:________________________________________________________________________________
Identidade:__________________________________ Órgão expedidor:__________________________
Estado Civil:_________________ Nacionalidade:_________________CPF:___________________
e-mail:_____________________Tel: _______________________________
=========================================================================================
ITEM QUANTID.
UNIDADE
DISCRIMINACAO
=========================================================================================

1 - 1 UN
REVISTA SIMPRO MEDICO HOSPITALAR CONSUMO
Valor de Desconto: _____________________________________________________
2 - 1 UN
REVISTA SIMPRO MOVEIS E BENS DURAVEIS/
Valor de Desconto: __________________________________________________

Validade da proposta: ____________dias (mínimo de 60 dias)
Prazo de entrega: ___________dias (máximo de 05 dias úteis)
Pagamento: ______________ dias (mínimo de 30 dias)
Local de data, _______de _____________________de 2019.
_________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa/licitante
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ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PRC nº 103/2019 - PREGÃO 024/2019
RP Nº 008/2019

Aos _____________________________(dia, mês e ano) autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão
nº 024/2019, foi expedida a Ata de Registro de Preços Revista SIMPRO_____________ nº _____/19, de
acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº
1616/2013 de 10.09 e 142/06 e 143/06 de 02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacional entre o Município de Luz-MG, inscrito no CNPJ sob o no
18.301.036/0001-70, com sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras nesta cidade, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, CPF nº 081.819.936-91, residente a Praça Rotary nº 735, também nesta cidade e a Licitante Vencedora e detentora da ata de registro:______________________________CNPJ
nº
______________,
situada
a
________________________________ em ___________________, aqui representada pelo seu
_______________,
Sr________________
,
__________,
portador
do
CPF:
__________________(qualificação), a saber:
ATA: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela
Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A DENTENTORA DA ATA obriga-se ao fornecimento de material medico hospitalar, equipamentos
médico-hospitalar, bens duráveis e congêneres através do Catálogo SIMPRO, conforme descrição constante do Anexo I deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGISTRO E DO VALOR
2.1 - Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata:

ITEM

DESCRIÇAO DO PRODUTO

01

REVISTA SIMPRO MEDICO HOSPITALAR CONSUMO

02

REVISTA SIMPRO MOVEIS E BENS DURAVEIS

DESCONTO
%

2.1 - Fica estimado o valor global da presente ATA em R$ ... (......), seguindo-se os valores unitários do
Anexo I do edital.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 – O pagamento será realizado com 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada, observada
a ordem de fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, aceitação e atesto do responsável
pelo recebimento do objeto.
3.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a DETENTORA DA ATA deverá fazer
constar na nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de
Luz/MG e a inscrição no CNPJ n.º 18.301.036/0001-70, inclusive o número do Pregão nº 024/2019.
3.3 – A nota fiscal eletrônica correspondente deverá ser entregue pela DETENTORA DA ATA diretamente
ao(s) servidor(es) lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que somente atestará(ão) a entrega do objeto, da
documentação “Certificado de Boas Práticas” e Certificado dos produtos e liberará(ão) a referida nota
fiscal para pagamento quando cumpridas pela DETENTORA DA ATA CONTRATADA todas as condições pactuadas.
3.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida
à DETENTORA DA ATA pela Secretaria Municipal de Saúde e o pagamento ficará pendente até que aquele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município
de Luz/MG.
CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
4.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação a DETENTORA DA ATA com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei
Federal n.º 8.666/93;
4.2 – Havendo alteração dos valores constantes da Revista SIMPRO, deverá a Contratada remeter à Secretaria Municipal de Saúde a mencionada revista atualizada.
4.3 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu
impacto nos custos do contrato/registro.
4.4 – O percentual de desconto da empresa vencedora do certame será invariável no decorrer do contrato/ata de registro.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s) do exercício de 2019 e suas respectivas fichas de 2020 e possíveis apostilamentos:
Despesas nº: 421 – 05.02.2.234.4.4.90.52.04.00.00.00
941 – 05.02.2.234.3.3.90.30.35.00.00.00
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
6.1 – O Município de Luz, através de servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Saúde, exercerá a
fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório,
cuja cópia será encaminhada à DETENTORA DA ATA CONTRATADA, objetivando a imediata correção
das irregularidades apontadas.
6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Luz/MG em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da DETENTORA DA ATA, no que concerne à execução do objeto deste
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DO OBJETO
7.1 – O licitante contratada deverá entregar o objeto desta licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, situada a Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor
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Parreiras em Luz/MG, horário de 08:00 ás 17:00 horas, após a emissão da Autorização de Fornecimento Parcial. A entrega dos produtos/bens correrá por conta e risco do detentor da ata de registro/contratado.
7.1.1 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto a
Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior á 05 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento do empenho e rescisão da ata de registro.
7.2 – O fornecimento da Revista SIMPRO referente aos itens licitados serão de inteira responsabilidade dos
licitantes, devendo estes ser entregues em original ou por qualquer processo de cópia legível, e também apresentar o catálogo em CD ou Pen drive, no ato da assinatura da respectiva ata de registro e consequentemente
a entrega das atualizações durante a vigência da ata de registro.
7.3-A Prefeitura Municipal de Luz – MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a ata de registro/contrato e aplicar o
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93.
7.4-Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente do registro .
7.5 - Os produtos medico hospitalar consumo deverão constar data de fabricação e validade (mínimo de 12
meses), ficando reservado ao responsável pela recepção e conferência dos produtos, autorizado a providenciar a devolução em todo ou parte, caso julgue inconsumíveis, considerando serem produtos inadequados para
o consumo, tendo em vista sua aplicação na área de saúde humana.
CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
8.1 – A DETENTORA DA ATA obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pelo recebimento
do objeto e emissão de nota fiscal por parte da DETENTORA DA ATA e desde que cumpridas as demais
exigências e formalidades previstas em lei e neste contrato.
8.2 – A DETENTORA DA ATA obriga-se a cumprir o objeto do presente ao CONTRATANTE, de acordo com o estipulado neste instrumento.
8.3 – A DETENTORA DA ATA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.4 – A DETENTORA DA ATA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do
presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
8.5 – A DETENTORA DA ATA deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto
quando da entrega.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL/ATA DE REGISTRO
9.1 – Este contrato/ata de registro poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que
dispõe o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.
9.2 – A DETENTORA DA ATA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
deste contrato.
9.3 – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo
57 da Lei Federal de Licitações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES
10.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Municipal aplicará penalidade(s)
à DETENTORA DA ATA CONTRATADA conforme a seguir:
10.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:
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a) se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou
receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o
valor total estimado do contrato;
b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na
Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Municipal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do
contrato;
c) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois)
dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20%
(vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato.
10.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária
de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.1.3 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se
credenciado for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
10.1.4 - advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a Administração Municipal.
10.2 - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade da aplicação de outras,
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da DETENTORA DA ATA por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
10.3 - A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz/MG, junto à Secretaria
Municipal de Fazenda via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do
recebimento da notificação enviada pela Administração Municipal.
10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de
Luz/MG em favor da DETENTORA DA ATA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
10.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência
administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.
10.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
10.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à DETENTORA DA ATA o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou
interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.
11.2 – Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado à A DETENTORA DA ATA o contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
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d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Luz/MG;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.
11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo
único do art. 59 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO
12.1 – A DETENTORA DA ATA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Edital do
Pregão n.º 024/2019, passando este a fazer parte integrante deste contrato/ata de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e
subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal
143/2006 de 02.012006.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕE FINAIS
14.1 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses
dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões
orientadas pela Teoria da Imprevisão.
14.2 O contrato/Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo
a fornecedora manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC –103/2019, Pregão nº
024/2019 - (RP nº 008/19).
14.3 O município publicará o resumo desta ata.
14.4 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando- se- lhe todos os seus dispositivos, o
edital de Pregão nº 024/2019 - (Registro de Preços), a Autorização de Fornecimento com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
14.5 A detentora da ata de registro de preços se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos do art. 65 da lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1 – Fica eleito o foro da comarca de Luz/MG, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro,
para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 3 (três) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.
Luz/MG, ... de .......... de 2019.
_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CONTRATANTE

_______________________
CONTRATADA/DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
_____________________

_________________________________
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ANEXO III

PRC 103/2019
PREGÃO N.º 024/2019
RP Nº 008/19

______________________________________________________, inscrito no CNPJ sobo n.º
__________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
_____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
______________________ e do CPF n.º ________________________, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 com suas modificações vigentes, 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( ).

_____ de ____________________de _______

_________________________________________
Assinatura do representante Legal da empresa / licitante

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

PRC 103/2019
PREGÃO N.º 024/2019
RP Nº 008/19

__________________________________________________________________,

inscrita

no

CNPJ
sob o n.º ____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
______________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
______________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que recebeu o Edital em epígrafe com todos os seus anexos, bem ainda que tem pleno
conhecimento de todos os seus termos, condições e exigências, bem como que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação, em atendimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº10.520/02.

_____ de ____________________de _______

_________________________________________
Assinatura do representante Legal da empresa / licitante
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ANEXO V

PRC 103/2019
PREGÃO N.º 024/2019
RP Nº 008/19

_______________________________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o n.º _____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
________________________________,

portador

(a)

da

Carteira

de

Identidade

n.º

______________________ e do CPF n.º _____________________, DECLARA, sob as penas da
Lei, que estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem
como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes sobre a entrega do objeto licitado.

_____ de ____________________de _______

_________________________________________
Assinatura do representante Legal da empresa / licitante
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ANEXO VI
PRC 103/2019
PREGÃO N.º 024/2019
RP Nº 008/19

PROCURAÇÃO

Por

este

instrumento,

o(a)

empresário

individual

ria________________________________________________,

e/ou

sociedade

empresá-

estabelecido

(a)

na_____________________________________, bairro _____________________, na
cidade de ____________________, inscrito (a) no CNPJ sob o n.º ___________________, outorga
poderes a _________________________________________, portador(a) do documento de Identidade n.º _______________________, e CPF n.º _______________________, para representa-lo(a)
no Pregão Presencial em epígrafe do Município de Luz/MG, podendo o mandatário praticar todos
os atos relativos ao certame em nome do mandante, notadamente: formular ofertas, inclusive lances verbais, assinar os documentos da licitação, negociar preços, interpor recursos e impugnações, ou renunciar ao direito de propô-los.

________________________, _____ de ____ /2019

_________________________________________
Assinatura do representante Legal da empresa / licitante
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ANEXO VII

PRC 103/2019
PREGÃO N.º 024/2019
RP Nº 008/19

______________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF
sob

o

n.º

__________________________,

__________________________________,
____________________,

por

bairro

intermédio

de

estabelecido

_____________________,
seu

representante

legal

(a)

na

cidade

de

na
o

(a)

Sr.

(a)

_____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
______________________ e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para todos os fins
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que está sob o
regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

_____ de ____________________de _______

_________________________________________
Assinatura do representante Legal da empresa / licitante
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

processo nº 103/2019
PREGÃO Nº 024/2019
RP Nº 008/19

A

empresa________________________inscrita

no

CNPJ

Nº:

________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ____________
__________________________, portador (a) da Carteira de Identidade Nº ____________ e do CPF Nº
________________residente a Rua ___________________________________, DECLARA sob as penas
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme preceitua o inciso
VII, artigo 4º da lei nº 10.520/02.
Local,

de __________________ de 2019.

________________________________________
Representante Legal da empresa

Carimbo do cnpj
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ANEXO IX

PRC 103/2019
PREGÃO N.º 024/2019
RP Nº 008/19
FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL
PREENCHER O FORMULÁRIO COM LETRA DE FORMA

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO:
" REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR,
MOVEIS/BENS DURAVEIS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DA REVISTA SIMPRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS EXERCÍCIOS
DE 2019/2020, CONFORME TERMO DE REFERENCIA".

RAZÃO SOCIAL: _____________________________
ENDEREÇO COMPLETO: _____________________
CNPJ: _______________________________________
TELEFONE: _________________________________
FAX: ________________________________________
E-MAIL: _____________________________________
PESSOA PARA CONTATO: ____________________
Retirei pela Internet, na página da Prefeitura Municipal de Luz- MG (www.luz.mg.gov.br), cópia do Edital
do Pregão Nº 024/2019 - Processo Licitatório Nº 103/2019 os envelope(s) de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS serão recebidos até o dia e horário indicados no Edital em epígrafe.

_____________________, _______ de ______________ de ___________.
________________________________________________________
Assinatura do representante Legal da empresa / licitante

ATENÇÃO:
As empresas que obtiverem o Edital pela Internet, deverão encaminhar este comprovante imediatamente,
devidamente preenchido, para o E-mail compras@luz.mg.gov.br.Este procedimento se faz necessário para
comunicação com as empresas licitantes, caso haja alguma alteração no Edital.
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