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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

AV. LAERTON PAULINELLI, 153- MONS. PARREIRAS - LUZ/MG 
CNPJ: 18.301.036/0001-70 

L± OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDI-e 
CO/HOSPITALAR, MÓVEIS/BENS DURAVÉIS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DA RE- 
VISTA SIMPRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019/2020". 

PREGÃO N. 024/19 

ANOTAÇÕES: 

Abertura do Processo: 20/08/19 
Edital: 20/08/19 

Publicação: 21/08/2019 

Abertura dos Envelopes e Recebimento das Propostas: 10/09/19 
Parecer Jurídico ne. 0303/19 de 10/09/19  
Homologação: 10/09/2019 

VENCEDOR: 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 
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Cotações 

Instauração do processo e Capa do Processo devidamente preenchida 
Decreto de nomeação da CPL/Equipe 
IUMS 
Autorização de Abertura do Processo de Licitação 

cerato de nomeação do (a) Pregoeiro (a) 
ertificado de habilitação do (a) Pregoeiro (a) 

de preços do (s) item (ens) do objeto licitado 
Edital e seus anexos 
Parecer Jurídico da Aceitabilidade da Licitação e Aprovação do Edital 
Publicações .1:. 

O QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
O Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis (inciso 

I. art. 31, da Lei n°. 8.666/93 
II Certidão Negativa de falência ou concordata (inciso II. 

art. 31, da Lei n°. 8.666/93. 
II Garantias (inciso 111, art. 31. da Lei n°. 8.666/93) ' 

ATOS 	PÚBLICOS 	DE 	CREDENCIAMENTO. 
HABILITAÇÃO E JULGAMENTOS: 

E Credenciamento do Licitante 
a Descredenciamento do Licitante 
a Habilitação do Licitante 

a Diário Oficial da União - DOU Inabilitação do Licitante 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG IN Aceitação da (s) Proposta (s) 
Diário Oficial do Município de Luz - AMM IR Julgamento da (s) Proposta (s) 

Ill Jornal Diário de Grande Circulação no Estado de Minas Gerais Adjudicação 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO c HABILITAÇÃO 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 
13 Cédula de Identidade 

Ill RECURSOS 
E a Impugnação do Edital 

caso 
seus 

para 
assim 

a Contra Credenciamento 
E Registro Comercial, no caso de empresa individual 13 Contra Habilitação 
E 	Ato 	constitutivo, 	estatuto 	ou 	contrato 	social 	em 	vigor, MI Contra Inabilitação 

devidamente registrado. em se tratando de sociedades comerciais, e. no 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
administradores. 

O Contra resultado da Licitação 
O PARECERES JURÍDICOS 

I Emitidos no Curso do Processo 
E 	Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis. O Emitidos após conclusa() dos julgamentos 

O Emitidos a pedido da autoridade superior 
O PARECERES lECN1COS 
- , O Emitidos peio Contador do Municipio 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
I Decreto de autorização, em se tratando de anmesa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no PaIS,Te atolde registro 00:39~0 
funcionamento expedido pelo órgIO COMP.  etenteiquaiido a:ufa-idade 
o exigir. 	 - X.4 	. -til,PQ'fat:,;,.:Iti-à?»•: 

11 Procuração por Instrumento Público oilf.pisticular cif ieOwilsecidas!,  

t.: E Er:ilidis pela área de Engenharia do IvIunickplo 
.' 11 EnsitidOs-  por Outros itteMo" os da Administração Pública 

D HOMOLOGAÇÃOPela adi:cidade stiperior. 
O PUBLICAtaS II.:.*,ç . :".ft.,'',' I-?-;.'' • 

Reáitidoideere&ociekrecito • f!'),fl 

E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA .t''''''' °4:-* 	-$:"'" 
ia CNPI - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de P:Juddica 

CPF - Prova de inscrição 	Cadastro de Pessoa Física no 	 - ^ 
Certidão de Regularidade de Situação paia com o FGTS 
Certidão de Regularidade expedida pelo INSS 

92rCerticiao de Regularidade expedia pela Receita Federal do Brasil 
e Certidão de Regularidade perante a Faz,endri Estadual 
In Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal; 
E 	ertidao Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
ffl Registro ou Inscrição na entidade profissional competente. 
E Comprovação de aptidão (inciso 11, art. 30, da Lei n° 8.666/93 

. 	- 	-da 111~1~1601 do Licitante 
O Re~dOirl~ (S) d3 W Proposta (s) 
13 cã: diasies-dosRéctisOs '. 	— 

DoSéchaitis  
Ajtiate da POtienta viajadora 

l• Co—maio/Ata de negistid de Preços 
a ~de SieWO/Foriteeimento 

IN O LaudigdeMakpirri  

da 

Notaifisçais?,•  
Notas:de' Enip.iiiiiC 

II Comprovação de recebimento de documentos (inciso III, art. 30, a AditivoS7'  434,4 :- 
Lei n° 8.666/93 . _Os '- 

f: 
2 

E Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando foro caso (incl IV, art. 30, da Lei n°  8.666/93. 

Responsável pela análise do processo Matricula Chefia de Compras/licitações Matricula Vaco Prcaradoria do Mtnuctpio 

PRC 2 403/2019 
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DECRETO No. 2.644/2019, DE 22 DE MARÇO DE 2019. 

"CONSTrnn E NOMEIA COMISSÃO PERNA 
LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, PARA LICITA 
NA MODALIDADE PREGÃO, NOMEIA SEUS MEMBROS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O Prefeito Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo art. 162, inciso DC e demais pertinentes da Lei 
Orgânica do Município de Luz/MG. 

Considerando o disposto no artigo 51, da Lei 
Federal no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e no art. 30, 
inciso IV da Lei Federal no. 10.520/2002, de 17/06/2002; 

DECRETA: 

Art. 10. Fica constituída com 05 (cinco) membros, a Comissão Permanente de Licitação, do 
Município de Luz, para o exercício de 2019, a qual terá também, a incumbência de• 
atuar como Equipe de Apoio na Licitação na modalidade Pregão, nos termos do 
inciso IV do art. 30  da Lei Federal n.o 10.520/2002, de 17 de junho de 2002. 	• 

Art. 20. Ficam nomeadas para comporem a Comissão de que trata o artigo 10  deste 
Decreto, os servidores: 

— Titular: VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BR/TO, brasileira, casada, servidora 
pública municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de 
Saúde A52 — Auxiliar de Serviços Administrativos II/H portadora da Carteira de 
Identidade no. M-3.955.944 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 734.949.766-00, 
residente e domiciliada à Rua Sete de Setembro, no. 1.936 no bairro Centro, 
Luz/MG. 

Suplente: MARA RúB/A AZEVEDO OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo em comissão de Secretária Municipal de 
Fazenda e Planejamento portadora da Carteira de Identidade no. M-9. 318.769 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 949.923.396-20, residente e domiciliada à Rua 
Campos Altos, no. 55 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

II — Titular:. SANDRA LÁZARA FERREIRA COSTA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/D, portadora da Carteira de Identidade no. MG-5.571.670 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 779.737.396-53, residente e domiciliada à Rio 
Oito de Julho, no. 430 - bairro Centro, Luz/MG. 

Suplente: CLIVIA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, servidora publica municipal 
efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/B, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG-12.119.266 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 079.698.166-30, residente e domiciliada à Rua Treze de Maio, no. 1.150 

Bairro Rosário, Luz/MG. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP]: 1&301/136/0001-70 - AVENIDA LAERION PAULINEIJJ, 153 MIRRO MONSENNOR PARREIRAS LUZ/MG. 
CENTRO ADMINISTRATIVO - FONE: (037) 3421-3030- CEP 35593-000 E-MAIL: nentaelweammum.br  LII2 MG 



Prefeitura 9r1 u nicip a te de Luz 
gabinete do &efeito e Secretaria 24unicipat 

III - Titular: DIEGO SILVA ABREU, 
brasileiro, solteiro, servidor público muni 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo II/A, 
da Carteira de Identidade no. M-16.673.170 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 
100.165.306-83, residente e domiciliada à Rua Lagoa da Prata, no. 384 - bairro 

Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Suplente: LILIAN DUARTE PEREIRA, 
brasileira, casada, servidora pública municipal 

efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de EB - Supervisora - II/F, 
portadora da Carteira de Identidade no. M-3.832.234 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 619.096.616-00, residente e domiciliada à Rua Antônio Gomes de 

Macedo, no. 1.501 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

IV - Titular: HIGOR GONTIM VINHAL, 
brasileiro, solteiro, servidor público municipal 

efetivo, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo IV/A, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG 15.660.655 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 086.033.686-78, residente e domiciliada à Rua "Tiros, no. 101 - bairro 

Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Suplente: ANGELA APARECIDA FERREIRA, 
brasileira, casada, servidora pública 

municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/L, portadora da Carteira de Identidade no. M- 4.591.850 SSP/MG 
e inscrita no CPF sob o no. 681.705.806-68, residente e domiciliada, à Rua 

Matutina, no. 451 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

V - Titular: MARÉ-IA APARECIDA ALMEIDA VENTURA, 
brasileira, solteira, servidora 

pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo — Recepcionista 1V/F, portadora da Carteira de Identidade no. M-14. 
571.409 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 073.415.936-60, residente e 
domiciliada à Rua Padre João da Mata Rodarte, no. 139 - bairro Rosário, Luz/MG. 

Suplente: CHADIA SILVA ABREU, 
brasileira, solteira, servidora pública municipal 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde, AS2, Recepcionista, 
III/A, portadora da Carteira de Identidade no. MG - 13.945.669 SSP/MG e inscrita 

no CPF sob o no. 060.188.616-07, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, 

à Rua Lagoa da Prata, no. 384 - Bairro Monsenhor Parreiras. 

Art. 30
. A Presidência da Comissão será exercida pela Sra. 

VANUSA CÂNDIDA DE 

OLIVEIRA BRITO. 

Art. 40. 
Os membros nomeados por este Decreto ficam investidos na Comissão Permanente 

de Licitação, a partir de 25 de março de 2019. 

Art. 5°. 
Os membros da Comissão Permanente de LiC115300, no exercício de suas 

atribuições, obedecerão ao disposto na Lei Federal no. 8666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, estando sujeitos às penalidades previstas na mesma Lei Federal 
no. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

Art. 6°. 
Fica revogado o Decreto no. 2.620/2019, de 15 de janeiro de 2019. 

Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. r'Y 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNN: 18.30L036/000140 - AVENIDA LiIERTON PAULINEIJI, 153 BAIRRO MONSENHOR PARREIRAS LUZIMO. 
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Prefeitura Municipal de Luz, 22 de Março de 2019. 
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Rogério e si a Moreira 
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Mo Horizonte/MG, 9 de Março de 2017 
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BRASIL 
CREDIBILIDADE • DESEMPENHO • EFICÁCIA 

CERTIFICADO 

Certifico que VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO  participou do curso de 
capacite* sobre o tema Pregão e Formação de Pregoeiros, realizado pelo Instituto 

Brasil de Estudos, Pesquisas e de Gestão Estratégica de ComiSências e ministrado pelo• 

senhor Rogério de Souza Moreira, nos dias 8 de 9 de Março de 2017, com carga horária de 
16 horas-aula. 



Ementdtpumida do Curso de Pregão e Formação de Pregoeiros 

348.1ptroduçgo 
Histórico da Modalidade Pregão 
Legislação de Referência 
Conceito de Pregão 
Características Principais do Pregão 

Vántagens do Pregão 
Formas Presencial e Eletrônica 
Diferenças entre o Pregão e as Modalidades Tradicionais que utilizam o tipo 

"menor preço" 
9. Princípios Básicos do Pregão 

)10, Atores do Pregão 
11,,Fases do Pregão 
11.0 tratamento diferenciado para as microemPresas e empresas de pequeno porte 

n° 123/06) 



Simone Alzira Zanardi Burakowski 
Secretária Municipal de Saúde de Luz/MG 
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Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Municipal de Sarkfr 

gabinete da Secretária 

Oficio n°336/2019 

Setor Secretaria de Saúde 

Assunto: Solicitação (faz) 

Data: 09/08/2019 

Saudações! 

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. 2° da lei n° 

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 repúblida Federativa do Brasil, em seu 

Artigo 196 e a Lei Complementar 8080/90, já citado; 

Considerando a necessidade de abastecer a demanda continua das Unidades Básicas de 

Saúde, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde; 

Venho por meio deste, solicitar licitação de Materiais Médico-Hospitalar e congêneres, e 

também de Equipamentos/Bens Duráveis e congêneres, contemplados no Catalogo de preço 

da Revista SIMPRO. Solicitações n°2502/2019, Valor Global R$ 230.000,00 e Solicitação 

2502/2019 valor global R$ 150.000,00. 

Atenciosamente, 

Otenrom grann290L. 

25 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001.70 - AVENIDA LAERTON PAULINE', 153 
FONE: (037) 3421-3030 - FAX :3421-3108 - CEP 35595-000 E-MAIL: secretaria@luz.mg.gov.br  • LUZ MG 

Ilmo. Sr. 

Geraldo Batista Cardoso 

Secretario de Administração 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Solicitação Nr.: 2633/2019 

Data: 20/08/2019 
CNPJ: 18.301.036/0001-70 

Av. Laerton Paullnelli, 153 

C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

Telefone/Fax: 373421-3030 / 37 

Nr. por Centro de Custo. 550 

Folha: 1/1 

[ 	1 Execução de Serviço 
[ 	Execução de Obra 

[ Compra 

SOLICITANTE: 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇ S 

 

 

OJ. 

Centro de Custo: 42 - PSFS- 01-02 -03-04-05 Código da Dotação: 	000ST'. 
órgão: 5 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.02.2.234.3.3.90.30.35.00.00.00 (941/2019) 

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Nome do Solicitante: SIMONE ZANARDI 

Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - 

Destinação: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL Identificação: 
MEDICO/HOSPITALAR, ATRAVÉS DA REVISTA SIMPRO PARA 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA-MUNICIPAL DE SAUDE 
NOS EXERCICIOS DE 2019/2020, CONFORME TERMO DEREFERENCIA. 

Observações: 

ITENS SOLICITADOS:  

I Item 	I Quantidade 	1 Unid. 1 
	

Especificação 
	

'Preço Unit. Previsto I Preço Total Previsto 

1 
	

1 	UN 	MED.HOSPITALAR/CONSUMO SIMPRO (18932) 
	

230.000,0000 
	

230.000,00 

Preço Total: 230.000,00 

Solicitante: SIMONE ZANARDI 
50-ront arosà, 

Luz, 20 de Agosto de 2019. Simone A. Zanardi Burakowski 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE -LUZ MG 

 

Assinatura do Responsável 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Solicitação Nr.: 	2634/2019 

Data: 20/08/2019 
CNPJ: 18.301.036/0001-70 

Av. Laerton Paullnelli, 153 
C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

Telefone/Fax: 373421-3030! 37 

Nr. por Centro de Custo. 551 

Folha: 1/1 

42 - PSFS- 01-02 -03 -04- 05 

5 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

SIMONE ZANARDI 

AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO MOVEIS/BENS DURAVEIS E 
EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DA REVISTA SIMPRO PARA MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS EXERCICIOS 
DE 2019/2020, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

Identificação: 

[ 	] Execução de Serviço 

] Execução de Obra 

[ ] Compra 

Código da Dotação: 

05.02.2.234.4.4.90.52.04.00.00.00 ( 	12B19) 

O3  .a) 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVICOBVM.  z  • 

Centro de Custo: 
órgão: 

Unidade: 

Nome do Solicitante: 

Local de Entrega: 

Destinação: 

SOLICITANTE: 

Observações: 

ITENS SOLICITADOS:  

I Item 	I Quantidade 	I Unid. I 
	

Especificação 
	

'Preço Unit. Previsto I Preço Total Previsto I 

1 	UN 	BENS MOVEIS E DURÁVEIS /EQUIPAMENTOS REVISTA SIMPRO 
	

150.000,0000 
	

150.000,00 

(22758) 

I 	Preço Total: 	I 
	

150.000,00 I 

Solicitante: SIMONE ZANARDI: 

Luz, 20 de Agosto de 2019. 
Simone A. Word; Burakowski 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE -LUZ / MG 

 

Assinatura do Responsável 



COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELLI 

1 

 

Orçamento 

  

    

 

PREFEITURA MUNICIPAL LUZ 

  

Planilha dos itens: 

LOTE DESCRIÇÃO 
PERCENTUAL DE DESCONTO 

NA TABELA SIMPRO 	_ 
1 TABELA SIMPRO — MATERIAIS HOSPITALARES 60% 
2 TABELA SIMPRO — BENS DURAVEIS / EQUIPAMENTO 45% 

O presente orçamento tem validade de 60 (sessenta) dias. 
Dados da empresa proponente: 

Razão social: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELLI 

CNPJ: 12.628.603/0001-11 

Inscrição estadual:001.671.944.00-63 

Endereço: RUA AURELIO XAVIER LUCINDA N°45 BAIRRO REZENDE, VARGINHA, M.G 

Telefone: ( 35 ) 3214-21477 

Pessoa para contato:ANDRESA 

E-mail: COMPRAS@NUNESEGOMES.COM.BR  

VARGINHA,07 de AGOSTO de 2019. 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELLI 

Rua Aurelio Xavier Lucinda, n°45 Rezende — CEP 37.011-015 — Varginha - MG. 
CNPJ: 12.628.603/0001-11 — I.E.: 001.671.944.00-63 

E-mail: compras@nunesegomes.com.br  
PABX (35) 3214-2177 



onte, 01 de Agosto de 2019. 

k I 

rnerson de silveira Abade 
:PF: 035.623.406-13 RG: M9.107-269 

leio 

CONCEITOS MEDICAL rr-4  

j Seu fárnecedár na área de sa.Cide 

 

RUA CASTELO DE SETÚBAL, N°: 480- BAIRRO: CASTELO - BH/MG - CEP:31330-090 
CNPJ: 08383.629/0001-13 - INSC. ESTADUAL: 001.029.545-0002 

BANCO DO BRASIL: AG/ 1631-4 - C/C 25950-0 - PRAÇA: BH / MG 
TEL: (31) 3474-6381 / 2514-1554 

wallace@conceitosloja.com.br  

Orçamento 

3elo Horizonte, 05 de Agosto de 2019.   

'refe;rnra Municipal de Luz - MG 

'rezados Senhores: 

Xpresento-lhes nosso orçamento para o fornecimento de materiais e equipamentos médico hospitalar e laboratorial do tipo maior desconto 
obre os itens da tabela da SIMPRO, ediçâo do mês vigente. 

,L01-1.:,  j...-.4..'• 	•-~5ClaÇÃO'5çta-,. 	‘ 	'4'n;'-.  it_APRÉSENTACÍXO 
DESCONTO 

L:::.'.;.. 	-;•-,, ESCONT:0,3%-...-_ 
50% I TABELA SIMPRO — MATERIAISHOSPITALARES 

2 
-r 	 

TABELA SIMPRO — BENS DURAVEIS / EQUIPAMENTO DESCONTO 46% 
espesas como. impostos, fretes, encargos sociais, previdenciarms, trabalhistas, tributários, 

maisquer outras despesas incidentes sobre os produtos cotados. 
) Prazo de Entrega: Conforme CoMbinado 
/alidade do orçamento: 60 Dias 

:ondiçâo de Pagamento: Conforme Combinado 

fiscais ou 

1-6-8.583.629/0001 -13 
.. 

Inst. Est. 001029545-0002 
coNerttns nemtPciaDE ARTIGOS 

CA. • iso et /RE 	T0A 
Cosido Seita 3M1) 

Bano Lasieto CE 31 3:00-090 

L3ELO HORIZONTE - MCSJ 

IADOS DO SIGNATARIO 	• EMERSON DE OLIVEIRA ABADE / ESTADO CIVIL: DIVORCIADO 
ROFISSÃO: ADMINISTRADOR DE EMPRESA / NACIONALIDADE: BRASILEIRO 
:PF: 035.623.406-13 / RG: M9.107-269 
NDEREÇO: R.ITAMBE DO MATO DENTRO, 160- SERRANO 

ONTATO: concoitoscomercio@yahoo.com.br  

1 
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ORÇAMENTO 

	

Ç
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MC 

A/C KENIA 

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR MÁXIMO PERCENTUAL DE 
DESCONTO (%) 

01 01 Catálogo Revista SIMPRO - 
Fornecimento de Materiais 

Flospitalares 

59% Cincoenta e nove por 
CCM° 

02 01 
, 

Catálogo Revista SIMPRO - 
—Bens Duraveis(Equipamentos • 

40% Quarénta por cento 

3 MEDCOMÉRCIO DE (MEDICAMENTOS LTLYA-Mg 
RUA CAIBA, 535- SANTANA ,(31:056-080)- VA RGINI1A-MC'' 
CNPJ 04.650.643(0001-314w 707.'10262-0090 
TF,LS (35) 99150-6533 e (35)3223-6859 
E-MAIL: 3niedailbolcoon.lir 

OBS.: A validade da proposta será de 60 dias. 

VARGINFIA-MG, 07 DE AGOSTO DE 2019 

04£50.643/0001731l/ 
INSC. EST.: 707.144.262.00-90z 

311ED Comérdotle Medicamenttl 
,,..,-- 

RUA GUMBA2A0 535 
I SANTANA -,„,4141,  37.4)56.0e0 
	V A AL C,KR H A - MC 

3 med Comérelor‘Medicamentos C.bizi, - ME 
Praça dos Três Poderá, 160, deniro,ltp..miririi7MQ, CEP 37:210-000 

TTéliPaX136)023446.-' 

Mtps://mail.google.comirnaillutIntab=von&ogblffinbox/FMkgsraCtqfDJpnimiRrPGIQnzffittsnG7projector=1&messagePartld=0.1 	 1/1 
. 	, . 
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Prefeitura Municipal dee Luz 
Secretaria Munkipat de Senti& 

y 

gabinete da Secretária 

TERMO DE REFERÉNCIA 

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. 2° da lei n° 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 continua de materiais médico-

hospitalar 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 médico-

hospitalares e equipamentos médico hospitalares e para abastecimento de todas as 

Unidades de Saúde, vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Luz; 

Item Especificação QTDE Desconto % 

01 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. 

01 46% 

átkrn Ong 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.03610001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINELL 153 
FONE: (037) 3421-3030 - FAX :3421,3108 - CEP 35595-000 E-MAIL: secretaria@luz.mg.gov.br  - LUZ MG 



Prefeitura Municipal de Luz 
Secretaria Muniapat de Saúde 

Gabinete da Secretária 

A-234. L 

 

  

  

  

  

N 

02 Registro de preço, do tipo maior desconto, para 

aquisição 	de 	materiais 	médico-hospitalar 	e 

congêneres 	contemplados 	no 	catalogo 	de 

preço da revista SIMPRO. 

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 á 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; 

64:innolti St2ot. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUt 7 CNPJ: 18.301.03610001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELI, 153 
FONE: (037) 3421-3030 - FAX .311-21-31kiE1 - CEP 35595.060 .E.MAIL: secretaria@luz.mg.gov.br  - LUZ MG 



Prefeitura Municipal dee Luz 
Secretaria Municipal' de Saúde 

gabinete da Secretária 

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, 09 de agosto de 2019 

iirmoirtee rovrcoot 
SIMONE ALZIRA ZANARDI BURAKOWSKI 

Secretária Municipal de Saúde 

turablr""  
Sion isrel4 	e'ilet- clowste 
se 	. ma 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.03610001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINEL1, 153 
FONE: (037) 3421-3030 - FAX :3421.3108 • CEP 35595-000 E-MAIL: secretaria@luz.mg.gov.br  - LUZ MG 



OBJETO DA 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 EXERCICIOS DE 2019/2020, CONFORME TERMO DE REFERENCIA". 

Processo Adm. n°: 	103/2019 
F--ma de Julgamento: Menor Preço 

ia Pgto. / Reajuste: 
Prazo EntregalExec.: 	05 
Local de Entrega: 
Urgência: 
Vigência: 

Observações: 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 	 Registro de Preço 

AV. LAERTON PAULINELLI. 153- SEC.SAUDE - 

Convidados: 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Folha: 1/1 

CNPJ: 	18.301.03610001-70 
Av. Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Excelentíssimo(a) 	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 
de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi con-
firmada pelo parecer contabil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Despesa Código da Dotação 	 Descrição da Dotação Compl. do Elemento Valor Previsto 

421 05.02.2.234.4.4.90.52.00.00.00.00 	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE-- B 
Fonte de Recurso: 	148 - BLATB 

4.4.90.52.04.00.00.00 150.000,00 

941 05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00 	MANUTENCAO DAATENCAO BASICA A SAUDE - B 
Fonte de Recurso: 	248 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 

3.3.90.30.35.00.00.00 230.000,00 

ITENS: 

Total previsto: 380.000,00 

I Item 1 Quantidade!  Unld. I Descrição I Preço Unit. Máximol Total Previsto 
1 1,000 UN MED.HOSPITALAR/CONSUMO SIMPRO (18932) 230.000,0000 230.000,00 
2 1,000 UN BENS MOVEIS E DURÁVEIS /EQUIPAMENTOS REVISTA SIMPRO (22758) 150.000,0000 150.000,00 

Total Geral —a 380.000.0000 380.000,00 

      

Luz, 20 de Agosto de 2019. 

 

dowa 

 

      

 

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração 



CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

	
• 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Folha: 1/1 

0(a) Secretário De Administração, GERALDO BATISTA CARDOSO, no uso das atribuições que lhe confere a 
legislação em vigor e suas alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr.: 	103/2019 
B - Modalidade: 	PREGÃO PRESENCIAL 
C - Forma de Julgamento: Menor Preço 
D - Forma Pgto./ Reajuste: 
E - Prazo Entrega/Exec.: 05 
F - Local de Entrega: 	AV. LAERTON PAULINELLI. 153- SEC.SAUDE 

- Urgência: 
- Vigência: 

Registro de Preço 

I - Objeto da Licitação: "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEOICOMOSPITALAR, 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". 

J - Observações: 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Despesa 
	

Código da Dotação 	 Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 

421 	05.02.2.234.4.4.90.52.00.00.00.00 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. 	4.4.90.52.04.00.00,00 
	

150.000,00 
Fonte de Recurso: 148 - BIATB 

05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. 	3.3.90.30.35.00.00.00 	' 	230.000,00 
Fonte de Recurso: 248 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 

Total Previsto: 	 380.000.00 



Folha: 1/1 

1 
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Nr. Processo Adm. /Ano: 	103/2019 
Data do Processo Adm.: 	20/08/2019 
Modalidade: 	 PREGÃO PRESENCIAL 

Objeto do Processo Adm.: "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". 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICiPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 	35595-000 - Luz - MG 

PARECER 	CONTÁBIL 

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para 
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que: 

[ 	) - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotaçâo(ões) especificada(s) abaixo; 
[ 	- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações; 
[ ] - Despesas Extra Orçamentárias. 

,ADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS • 

Cód.Reduzido Unid. Orçam. Projeto/Atividade Elemento Despesa Saldo Disponível Valor Previsto 

(deve ser preenchido pelo Setor Contábil) 



Prefeitura Municipal de Luz 
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal 

PROCESSO LICITATORIO PRC N°11)3/2919 de 20.08.19 
RP n° 008/19 

PREGÃO N° 024/2019 de 20.08.19 

FUNDAMENTAÇÃO E RASE JURÍDICA/LEGAL: Art. I° da Lei Federal N° 8.666/93 de 21/6/1993 e seguintes da 
Lei Federal N° 10.520/2002, de 17/ 7/2002 e o Decreto Municipal N° 1616/2013 de 02/01/2013 e suas alterações e 
Decreto n°143/2006 de 02.01.2006. 

A Prefeitura Municipal de Luz - MG, mediante a pregoeira designada pelo Decreto n° 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 n° 
8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal n° 01616/2013 de 02.01.13 e 0143/06 de 
02.01.06, a Lei Complementar Municipal n° 022/11, de 11/07/2011 e o Decreto Municipal n° 
1.229/11 de 21.09.11 e as demais normas e condições estabelecidas neste  edital. 

A abertura da sessão será às 108:30  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 credencia-
mento 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 

1- DO OBJETO 

y"REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQULSIÇAO DE MATERIAL D CO/HOSPITALAR,, 
MOVEIS/BENS DURÁVEIS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DA REVISTA SIMPRO PARA MA-: 
NUTENÇÃO DAS UNIDADES DÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS EXERCICIOS.  
DE 20.19/2020". CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

Anexo I — Modelo proposta comercial; 
Anexo 11 — Minuta de Contrato de Fornecimento; 
Anexo 111 — Declaração para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei 8.666/93, com suas 

alterações posteriores; 
Anexo IV — Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e seus 

anexos; 
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 en-
trega do objeto licitado; 
O Anexo VI — Modelo de Procuração. 
g)Anexo VII — Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Em-
presa 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 seu anexos.; 
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2.2-As licitantes deverão apresentar, no dia lorde Setembro de 2019, às 08:30 horas,  02 (dois) envelopes 
devidamente fechados, contendo no envelope n° 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 n° 008-19 
Pregão n° 024/2019 _  

Prefeitura Municipal de Luz — MG 
Envelope n°2 — "DOCUMENTAÇÃO"  
Licitante: 	  
Processo Licitatório n° 103/2019 — RP n° 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 liquida-
ção; 
2.3.2- Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos ou por esta 
tenham sido declaradas inidõneas; 
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 des-
cumprimento, 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 intemet, todo o 
trâmite licitatório até a data de abertura do certame. 

Hl- 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 res-
ponder por seu representado, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a car-
teira 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 em-
presário, 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 reconheci-
da 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 (lici-
tante), 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 enNktr-I 
tório ou pela Equipe de Apoio no ato do credenciamento. 
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3.5 — As sociedades e/ou empresários que não atenderem as condições previstas nesta cláusula não 
credenciados para o presente certame. 

3.6 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante para se manifestar em nome da empresa, devi-
damente credenciado 

3.7. Em se tratando de microempresa —ME ou empresa de pequeno porte — EPP, a comprovação desta con-
dição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, juntamente com a Declaração (Anexo 
V11) e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complemen-
tar n°. 123/2006. 
3.8 -Após o encerramento do prazo para a entrega dos envelopes, não serão aceitas substituições de represen-
tantes credenciados. 

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:  

5 4.1 - ser apresentada em,  01 (uma) via, impressa em papel timbrado ria proponente. Deve ser redigida 
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinha& datada, rubricada em todas as folhas e assina- 
da a última folha por seu representaMe legal. 	' 	 . 

4.1.2 - havendo discrepâncias entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discor- 
dância 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-se-
ão 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 aber-
tura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pela pregoeira. 

4.6-0s preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de plei-
tear 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 pro-
postas. 

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 re-
gistrados, 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 n° 8.666/93 que regulamenta o 
Sistema de Registro de Preços, e com base no Decreto n°3.931/2001 desde que seja ocorrida nos termos do 
art. 57, § 40  da Lei Federal n°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 
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Será desclassificada: 	 \1/40c02)  
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.  
f6.2.1,— Valor-Mínimo aceitável de desconto na tabeta/revista SIMPRO: 
[6.2.1.1 —Material hospitalar ~sumo —'60 °,/o (SESSENTA POR CENTO) 

— Equipamentos niédico-hospitalar; bens duráveis e congêneres 46% (CINQUENTA 
PORCENTO)  

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 aceitabi-
lidade da primeira classificada e a ocorrência de empate, nos termos do art. 44 §§ 1.0  e 2.°, da Lei Comple-
mentar Federal n.° 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 Mi-
croempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será adotado o procedimento do art. 45 da Lei Complementar 
Federal n.° 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 corno documentação apresentada na própria sessão. 
7.7- Contratado o atendimento pleno às exigências edital leias, será declarada a proponente vencedora, sendo-
lhe 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. 

111-DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO — !ENVELOPE N° 2 

8.1- O envelope n° 2 — DOCUMENTAÇÀO deverá conter os seguintes documentos: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessda Jurídica - CNPJ; 
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS); 
Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal unificada com a Certidão de Regularidade expedida 

pelo INSS; 
Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual 

e) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante 
O Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme art. 29, inciso V da Ler n° 8.666/1993 (re-
dação dada pela Lei Federal n°12.440/2011). 

Certidão Negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica - Vali-
dade 90 dias. 

16.1.11-Alvará de Fiscal iz.ação Sanitária (Municipal e/ou-Estadual); 
Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação, assinado por quem de direito (Anexo VIII); 
Declaração Constante do ANEXO IV, devidamente assinada, atestando o conhecimento e ac 'ta'a-so e 

todos os termos do Edital e seus anexos; 
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k) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todo § os impostos, taxas e enca 	eVi- 
dos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto licitado, confor-
me ANEXO V; 
I) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme ANEXO III; (Não emprega menor) 

,8.2 — A licitante vencedora deverá -apresentar no ato da entréga 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 c 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: 

se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
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; 
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 correspondera ao momento em que o pro-
ponente for declarado o vencedor do certame. Para a regularização da documentação, pagamento ou parce-
lamento 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 classifica-
ção, 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 reco-
mendável 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 desenvol-
ver-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, necessa iarnelite,) ‘, , 

rubricados. 	4 /  . . " 
'. 9.3 — Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas. 	 rt .. . 
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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 en-
contrarem 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 se-
guinte: 
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 refe-
rido período poderá ser prorrogado. 
9.8 — A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a definir a se-
qüência 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 pre-
ço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a propo-
nente, 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, § 2°, da Lei Complemen-
tar n°. 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 1° 
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 esta-
belecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primei-
ro poderá apresenta melhor oferta. 
9.15. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudi-
cado em favor da proposta classificada em I° 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 n°. 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. 

vá 
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9.18 - Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao seu propMente 
será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante abertura do respectivo envelope de do-
cumentação, na forma do item 7 deste edital. 
9.19 — Constatado o atendimento pleno às exigências editalicias, o proponente será declarado vencedor, sen-
do-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 exami-
nadas as ofertas subseqüentes, inclusive quanto a sua aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apura-
ção de uma que atenda a todas as exigências editalicias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e 
a ele adjudicado o correspondente objeto. 
9.21 — Caso ocorram às hipóteses dos subitcns 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 ob-
tenção de preço melhor do que aquele ofertado. 
9.22 — Dá reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pela Pregoeira e licitantes presentes, fa-
cultada 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 apre-
sentar 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 mareada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

IMPORTANTE: 
9.27 — A(s) einpresa(s) vencedora(s) obriga(m)-se a fornecer, no prazo de 2(dois) dias úteis após o en-
cerramento da sessão pública de realização do pregão, nova planilha de preços -- realinharnento de 
acordo como 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 solici- 
tar esclarecimentos, providências ou impugnai :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 qual- 
quer 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:1—, 
de Licitações da Prefeitura Municipal de LUZ/MG, localizado na Av. Laerton Paulinelli, 153- 

NI( ro Monsenhor Parreiras — Luz/MG. 
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11.7 — Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 	 C,ROCt:91 
Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados; 
Serem assinados por representante legal do licitante; 
Serem devidamente protocolados no Departamento de Licitações de Luz- Av. Laerton Paulinelli 

153- Bairro Monsenhor Parreiras — Luz/MG. 

XII- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1-0s 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 n°: 421 — 05.02.2.234.4.4.90.52.04.00.00.00 
941 — 05.02.2.2343.3.90.30.35.00.00.00 

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 1) c 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 
mis. 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 comprobatoria 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 arta 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 manuten-
ção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,  na forma do art. 65, II "d" da Lei Federal n.° 8.666/93. 
15.2 — Havendo alteração dos yalorirs"cTiatantes da rei;ista SIMPRO, deverá a Contratada remeter à S-J 
cretaria Municipal de Saúde a mencionada revista ATUALIZADA: 

15.3 — O percentual de desconto da empresa vencedora do certame será invariável no decorrer do contrato) 
1•.; 
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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 
ti [eis 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 em-
penho 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 apre-
sentar 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 de-
sacordo 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 Admi-
nistração, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicial-
mente do registro.  

16.5 - Os produtos deverão constar data de fabricação e validads_(minimo de 12 meses), ficando reservado 
ao responsável pela recepção e conferência dos produtos, autorizado a providenciar a devolução em todo ou 
parte, caso julgue inconsumiveis, 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, ob-
servada 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.° 18.301.036/0001-70 e o n° do Pregão  n° 024/2019. 
17.3 — A nota fiscal eletrônica Jorn:espondente deverá-  ser entregUe peio licitante vencedor diretamente aos 
servidores lotados na Secretaria MuniciPal de Saúde, que 'som—ente atestarão a entrega do objeto e da docuj 
mentação 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 devolvi-
da 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: 

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; 

se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital ç.33 
Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Mihid. s•C't"s• 

ugt) 

elj 
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pal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estim t16—do 
contrato; 

se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentu-
al correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do con-
trato até o limite de 02 (dois) dias úteis; 

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 estima-
do do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso; 

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 inido-
neidade 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 pre-
juízo para a Administração Municipal. 
18.2 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, pre-
vistas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos cau-
sados 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 cumulativa-
mente, 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 judi-
cial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla 
defesa quando este: 

venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capaci-
dade econômico-financeira; 

for envolvido em escândalo público e notório; 
quebrar o sigilo profissional; 

tern-- utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha'apes-1 
sopor força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Lu MG;..2r 

Prefeitura Municipal de Luz 
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal 



Prefeitura Municipal de Luz 
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal 

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize-7--
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 conhe-
cimento, 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 devi-
damente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de oficio 
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 regula-
mentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edi-
tal 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 dili-
gência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de do-
cumento 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 c julgadas no foro da Comarca de Luz/MG, com exclusão de qualquer outro por mais pri-
vilegiado 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 Mon-
senhor 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 espe-
cial a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 com suas alterações posteriores. 
I9.14-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 reali-
zação 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 	tente o Juízo da 
Comarca de Luz/MG. 

Luz, 20 de Agosto de 2019 

VANUSA C. DE bá/VEIRA BRITO 
	

DR. LELT 	OS NOGUEIRA 
PREGOEIRA 
	

ADVOGAI.fl7 OAB/MG 105.575 
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PROCESSO n°103 /2019 
PREGÃO n°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 n° 103/2019 — Pregão n°024/2019 

Razão Social do Licitante: 	  

CNPJ: 	 Endereço: 	  

Bairro: 	 Cidade: 	 Estado: 	 Telefone 

Fax : 	 e-mail 

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS 

Banco: 	 Agência: 	 Con- 

ta: 	  

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 

Identidade: 	 órgão expedidor: 	  

Estado Civil: 	 Nacionalidade: 

e-mail: 	 Tel: 

CPF: 

L

/TEM 'QUANTI1D-: , uNIDADE DISCR/MINACAO 

1 - 	1 UN REVISTA SIMPRO MEDICO HOSPITALAR CONSUMO 
Valor de Desconto: 

2 - 	1 UN REVISTA SIMPRO MOVEIS E BENS DURÁVEIS/ 
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 .12* REGISTRO DE PREÇOS 
PRC n° 103/2019 -" PREGÃO 024/2019 

RP N° 908/2019 • 

Aos 	 (dia, mês e ano) autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão 
n" 024/2019, foi expedida a Ata de Registro de Preços Revista SIMPRO 	 n° 	/19, de 
acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n° 
1616/2013 de 10.09 e 142/06 e 143/06 de 02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipula-
das, regem relacionamento obrigacional entre o Município de Luz-MG, inscrito no CNPJ sob o nQ 
18.301.036/0001-70, com sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras nesta cidade, repre-
sentado pelo Prefeito Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, CPF n°081.819.936-9!, resi-
dente a Praça Rotary n° 735, também nesta cidade e a Licitante Vencedora e detentora da ata de regis- 
tro: 	 CNPJ 	n° 	 situada 	a 

em 	  aqui representada pelo seu 
	 , 	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.° 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas poste-
riores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

A DENTENTOFtA DA ATA obriga-se ao fornecimento de material medico hospitalar, equipamentos 
médico-hospitalar, bens duráveis e congêneres através do Catálogo SIMPRO, conforme descrição cons-
tante do Anexo 1 deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO REGISTRO E DO VALOR 

2.1 - Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: 

ITEM DESCDICAO,D0 PRODDTO , DESCONTO 
% 

01 REVISTA SIMPRO MEDICO HOSPITALAR CONSUMO 

02 REVISTA SIMPRO MOVEIS E BENS DURAVEIS 

2.1 - Fica estimado o valor global da presente ATA em R$ 	( 	), seguindo-se os valores unitários do 
Anexo 1 do edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Sr 
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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.° 18.301.036/0001-70, inclusive o número do Pregão n°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 condi-
ções 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 a-
quele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regula-
rização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município 
de Luz/MG. 

CLÁUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO 

4.1 — O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação a DETENTORA DA ATA com vistas à ma-
nutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso 11, alínea "d" da Lei 
Federal n.° 8.666/93; 
4.2 —Havendo alteração dos valoreflonstantes da Revista SIMPRO, deverá a Contratada remeter à Se-
cretaria Municipal de Saúde a mencionada revista atualizada.- 
4.3 — As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato im- 
previsível 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 con-
trato/ata de registro. 

CLÁUSULA QUINTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 — Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta dá(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s) do exercício de 2019 e suas respectivas fichas de 2020 e possíveis apostilamentos: 

Despesas n": 421 — 05.02.2.234.4.4.90.52.04.00.00.00 
941 — 05.02.2.234.3.3.9030.35.00.00.00 

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 responsabi-
lidade única, integral e exclusiva da DETENTORA DA ATA, no que concerne à execução do objeto deste 
contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA ENTREGA DO OBJETO 

1 

7.1 _7, O licitante contratada deverá entregar o objeto desta licitação, no prazo máximo de 05:(cinc 
Uteis na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, situada a Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro M iisçrrluat 
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Parreiras em Luz/MG, horário de 08:00 ás 17:00 horas, após a emissão da AutorizaçãoSe- 	écimen- 

crt" 
, 

to 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 em-
penho 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 apre-
sentar 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 desa-
cordo 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 Adminis-
tração, no prazo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmen-
te do registro . 
7.5 - Os produtos medico lios-pitalár.consumo deverão consta)-  data de fabricação e validade (mínimo12 
meses), ficando reservado ao responsável pela recepção e conferência dos produtos, autorizado a providenci-
ar a devolução em todo ou parte, caso julgue inconsumiveis, 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 ter-
ceira 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 acor-
do com o estipulado neste instrumento. 
8.3 — A DETENTORA DA ATA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibili-
dade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lici-
tação. 
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 REGIS-
TRO 

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.° 8.666/93. 
9.2 — A DETENTORA DA ATA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrésci-
mos 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: 	 .-`"N 

/e. • 
10.1.1 — multa, nas seguintes hipóteses e percentuais: 	 gy, 	ch; 
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se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento co 	ual-ou 
receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o 
N,alor total estimado do contrato; 

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-
pal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do 
contrato; 

se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentu-
al correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do con-
trato até o limite de 02 (dois) dias úteis; 

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 estima-
do do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso; 

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 in idôneo 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 inido-
neidade 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 pre-
juízo 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 cumulativa-
mente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
10.7 — Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à DETENTORA DA ATA o contra-
ditório 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 empe-
nho 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 Fe-
deral n.° 8.666/93. 

11.2 — Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado à A DETEN-
TORA DA ATA o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

venha a ser atingida por protesto de título;  execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capaci-
dade econômico-financeira; 

for envolvida em escândalo público e notório; 
quebrar o sigilo profissional; 	 . • . 	 .mtv.v.; 
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utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quars41-  riffi-a aces-
so por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Luz/MG; 

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.° 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.° 024/2019, passando este a fazer parte integrante deste contrato/ata de registro. 

CLÁUSULA DÉCIMÁ.TERCEIRA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

13.1 — Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal it.° 10.520/2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal n.° 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 n° 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões 
orientadas pela Teoria da Imprevisão. 
14.2 0 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 n° 
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 n° 024/2019 (Registro de Preços), a Autorização de Fornecimento com os termos adita-
dos 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 p 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 II! 

PRC 103/2019 
PREGÃO N.° 024/2019 

RP N° 008/19 

	 , inscrito no CNPJ sobo n.° 
	 , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade n.° 
	  e do CPF n.° 	 , DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666/93 com suas modificações vigentes, que não em-
prega 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." 024/2019 

RP N" 008/19 

inscrita 	no 

CNRI 

sob o n.° 	 , Dor intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

	 . portador (a) da Carteira de Identidade n.° 

	  e do CPI' n.° 	 , DECLARA, sob as pe- 

nas 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. 4°, VII da Lei n°10.520/02. 

de 	 de 

Assinatura do representante Legal da empresa / licitante 
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ANEXO V 

PRC 103/2019 
PREGÃO N.° 024/2019 

RP N° 008/19 

, inscrita no CNPI 

sob o n.° 	 , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

	 , portador (a) da Carteira de Identidade n.° 

	 e do CPF n.°  ' 	, 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." 024/2019 

RP N° 008/19 	• 

PROCURAÇÃO 

Por este instrumento, o(a) empresário individual e/ou sociedade empresa- 

	

estabelecido 	(a) 

na 	 ,bairro 	 ,na 

cidade de 	 , inseritá (a) no.  CNPJ sob o n.° 	 , outorga 

poderes a 	 , portador(a) do documento de Identi- 

dade n.° 	  e CPF n.° 	  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 lan-

ces verbais, assinar os documentos da licitação, negociar preços, interpor recursos e impugna-

ções, ou renunciar ao direito de propô-los. 

de 	/2019 

AsSinatura do representante Legal da empresa / licitante 

ria 



Prefeitúra Municipal de Luz 
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal 

ANEXO VII 

PRC 103/2019 
PREGÃO N.° 024/2019 

RP N° 008/19 

	 , inscrita no CNPJ/MF 

sob 	o 	n.° 	 estabelecido 	(a) 	na 

	 , bairro 	 na cidade de 

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

	  portador (a) da Carteira de Identidade n.° 

	 e do CPF n.° 	 , 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 Com-

plementar 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 n° 103/2019 

PREGÃO N°024/2019 
RP N" 008/19 

A empresa 	 inscrita no CNPJ N°: 

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

	 , portador (a) da Carteira de Identidade N° 	 e do CPF N° 

	 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 4° da lei n° 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." 024/2019 

RP 008/19 

FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREENCHER O FORMULÁRIO COM LETRA DE FORMA 

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO: 

BEGISTRO DE PREÇOS4VISANDInQUISIÇA0 'DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAIO 
MOVEIS/BENS DURAVEIS E EQUIPAMENTOS, ATRAVES DA REVISTA SIMP,R0 PARA MA-I 

INUTENÇÃO DAS UNIDADES; D;Q:SEçRETÁTTI/0 ,.TNICIPAL DE SAUDE NOS EXERCICIOSJ  
;DE 2019/2020, CONFORmE TaiMatE REFERÈ;Ntlk", ' ; 1. 

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 N° 024/2019 - Processo Licitatório N" 103/2019 os envelope(s)de HABILITAÇÃO e PRO-
POSTAS serão recebidos até o dia e horário indicados no Edital em epígrafe. 

de 	 de 

Assinatura do'representantetegal 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. 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUZ TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
LICITATÓRIO PRC Ir. 103/2019. PREGÃO N024/2019. RP- 008-19 

AMM 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ TORNA PÚBLICA A 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 
103/2019. PREGÃO N° 024/2019. RI'- 008-19 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".TIPO: 
MENOR PREÇO POR ITEM. LICITAÇÃO: 10.09.2019 ás 08:30. 
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA M. DE LUZ-
MG. SITUADA AV. LAERTON PAULINELLI. 153 BAIRRO 
MONSENHOR PARREIRAS- LUZ/MG. INF.: (37)3421-3030. 
RAMAL: 32 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS. 

LUZ/MG. 20.08.2019. 

WWVii.LUZ.MG.GOV.BR. 

VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Identificador: I90583C7 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 21/08/2019. Edição 2571 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipalcom.briamm-mg/ 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
PARECER ACEITABILIDADE DA LICITAÇÃO E APROVAÇÃO DE EDITAL 

L43 PRC N0  103/19 DE 20/08/19 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N0  024/19 - RP N° 008/19 % 

'- 
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MEDICO/HOSPITALAR, MOVEIS/BENS DURAVEIS E EQUIPAMENTOS 
ATRAVÉS DE REVISTA SIMPRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS EXERCICIOS DE 
2019/2020", CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

A Comissão Permanente de Licitação/Equipe de Apoio da municipalidade 
elegeu para referida aquisição a adoção da MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL, TIPO MENOR POR ITEM, em epígrafe. 

Ao analisarmos referida eleição de modalidade de licitação, julgamos que 
a mesma encontra FUNDAMENTAÇÃO E BASE JURÍDICA/LEGAL nos 
seguintes dispositivos legais: Art. 10  e seguintes da Lei Federal N0  
10.520/2002, de 17/7/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 
N0. 143/2006, de 02/01/06. 

Infere-se do acima exposto e da decisão da Comissão Permanente de 
Licitação/Equipe de apoio, que é plenamente legal e consequentemente 
ACEITÁVEL a modalidade de Licitação eleita para o objeto da mesma. 

Por fim, atendendo o disposto no Parágrafo único do art. 38, da Lei 
Federal n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores, analisamos o teor da Minuta 
do Edital, que foi preparada pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio/Comissão 
Permanente de Licitação e nos encaminhada, e ao final constatamos que a 
mesma está em consonância com o disposto no art. 40 da Lei sobredita e 
demais normas pertinentes ao Edital, bem como de acordo com a Lei Federal 
10.520/2002 e com o Decreto no.142/06 de 2 de Janeiro de 2006, razão pela 
qual a aprovamos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.036/0001-70 - Avenida Laerlon PaulInoilI, N°153. 

FONE: (037) 3421-3030 - FAX (37) 3421-3108 - CEP. 35.595-000- LUZ- MG 

E-MAIL: admInistração(Wluz.mq.00v.br  - SITE: www.luzang.gov.br  
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ier Lucinda, n°45Bairro Rezende — CEP 37.062-330 — Varginha - MG! 
CNPJ: 12.628.603/0001-11 — I.E.: 001.671.944.00-63 

E-mail: cornpras@nuneshospitalar.com.br  
PABX (35) 3214-2177 

s\vri 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

ANEXO VI 

PRC 103/2019 
PREGÃO N.° 024/2019 

RP N° 008/19 

PROCURAÇÃO 

Por 	este instrumento, 	o 	empresário 	individual 	e/ou 	sociedade 	empresá- ria 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 

12.628.603/0001-11, com sede à Rua Aurélio Xavier Lucinda n° 45, Rezende, Varginha/MG, 

outorga poderes a Sr. WILLIAN DANTAS NUNES, RG M7408118, CPF 984.944.816-49, 

BRASILEIRO, CASADO, SÓCIO GERENTE, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA 

JOSÉ PROCÓPIO MENDES N° 60, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 111, 

VARGINHA/MG, 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. 

Varginba, 10 de Setembro de 2019. 

12.628.603/0001-1  
INSC. EST.: 001.671.944.00-63  

Comércio de Medicamento 
Nunes Eireli 

RUA AURÉLIO XAVIER LUCINDA, N° 
B° REZENDE - CEP 37062-3 
	VARG1NHA 

! 

DICAMENTOS NUNES EIRELI 
AM DANTAS NUNES 

ADMINISTRADOR 
CPF 984.944.816-49 

RG M7408118 

Rua At?i 
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Ministério da Economia 
Secretaria de Governo Digital  " 	Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

- 	• 

N° 00 PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 1... Ui',  - 

..„ 

FURE (da sedo ou filial, guando a 
sede for em outra LIF) 

Código da Natureza 
Juridica 

2305 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comercio 

1- REUUERIMENIO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	SCMFRCIO nF MFDICAMFNTOS til INES F IR?' .1. 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N' DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

II 

N° 

111E11 

FCN/REMP 

II 
J193411247202 

11 111 111111111i 

1". 	I 	002 ALTERACAO 
051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 
020 1 ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 
046 1 TRANSFORMACAO 
316 1 ENQUADRAMENTO DE EPP 

YAIRGINtlA 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 
Local 	 Nome: 

Assinatura: 

13 Junho 2019 	 Telefone de Contate: 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

n DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 
..t4bme(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 
!-I2 sim 	 LI SIM 
t 

Processo em Ordem 
ilx decisão 

/ 	/ 
Data 

i 0 NÃO 	___/___J_______ 	 fl NÃO 	/ 	/ 
Responsável Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

í DECISÃO SINGULAR 
2' Exigência 	 3' Exigência 	4' Exigência 	5' Exigência i E Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

; 0 Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

P.,. 
i • • 	 / 	/ 

.: 	 Data 	 Responsável 
pEcisÃo COLEGIADA 

2 Exigência 	3' Exigência 	4' Exigência 	5' Exigência 
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

OProcesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

0 Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 

I , 

: Ir t 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
J*51„ Certifico registro sob o n°31600778814 em 14/06/2019 da Emnreca nnmrPrin rir mcnirezzaierric 	ti 'Kik e minei  

1/4  

protocolo 192394673- 04/06/2019. Autenticação: 753086F39D33F43E1971AF99B9C245C45688C120. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o Uri go de segurança X0iH Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 4 
• 

 

  

Identificação do Processo 	 \s'iekbROC9(37 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

19/239.467-3 J193411247202 04/06/2019 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

973.327.126-87 AMAURI SILVA CORREA 

J4. 

Pág a 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600778814 em 14/06/2019 da Empresa COMERCIO DE MEDICAMENTO NUNES EIRELI, Nire 1600778814 e 
protocolo 192394673- 04/06/2019. Autenticação: 7530869391333F4313971AF99B9C245C45688C12o. marinenj de Paula Bomftm - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança X011-I Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Bornfirn — Secretaria-Geral. 
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L < , 

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE if  

	

RESPONSABILIDADE LIMITADA 	 go 

WILLIAM DANTAS NUNES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado, regime de°--i-ieRi0u• 
bens Comunhao Parcial, n° do CPF 984.944.816-49, documento de identidade 89476, MTPS, 

MG, com domicílio / residência a RUA JOSE PROCOPIO MENDES, número 60, bairro / distrito 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS III, município VARGINHA - MINAS GERAIS, CEP 37.060-753 

representado(a) por PROCURADOR AMAURI SILVA CORREA, nacionalidade BRASILEIRA, 

CONTADOR , Casado, n° do CPF 973.327.126-87, documento de identidade M-6.904.969, SSP, 

MG, com domicílio e residência a RUA BARAO DO RIO BRANCO, número 685, bairro / distrito 

CENTRO, município PARAGUACU - MINAS GERAIS, CEP 37.120-000, único sócio da sociedade 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP, NIRE 3120894561-5, CNPJ 

12.628.603/0001-11, com sede e domicilio na RUA AURELIO XAVIER LUCINDA, número 45, 

bairro / distrito REZENDE, municIpio VARGINHA - MINAS GERAIS, CEP 37.062-330 resolve 

transformar a sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, 
mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
NUNES EIRELI. 

Cláusula Segunda - O objeto será Exploração do comercio atacadista de medicamentos comum e 

especial (medicamentos constantes na portaria 344/98 SVS/MS) de uso humano ede uso 

veterinário, correlatos, vacinas, reagentes e produtos para laboratórios. Comercialização de 

equipamentos de uso hospitalar, moveis, materiais cirúrgicos médicos-hospitalares, 

odontológicos, correlatos, alimentos dietéticos e congêneres, demais produtos considerados 

alimentos eprodutos de higiene pessoal, cosméticos, perfumaria e saneantes. Distribuição e 

transporte de medicamentos e material medico- hospitalar em cargaspróprias e de terceiros. 

Importação e exportação de produtos químicos, insumos farmacêuticos, matéria prima e 

medicamentos de uso humano eanimal. O exercício de quaisquer outras atividades relacionadas 

direta ou indiretamente com os objetivos anteriores mencionados, desde que nãodependam da 
autorização governamental. 

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA AURELIO XAVIER LUCINDA, número 45, 

bairro / distrito REZENDE, município VARGINHA - MG, CEP 37.062-330. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 13/06/2019 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais), totalmente integrafizado neste ato 
em moeda corrente do País. 

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os 

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

Cláusula Oitava - 0(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta 

anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3°  da Lei Complementar n°  123 
de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclus 
relacionadas no § 40  do art. 30  da mencionada lei. 

MODULO INTEGRADOR: 11 	J193411247202 
	

111 111 111111 1 11 1 11 11111 11 1 111 11 111 
	

MO12616526 
1/2 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600778814 em 14/06/2019 da Empresa Q9MERc10 DE MEDICAMENT 
protocolo 192394673- 04/06/2019. Autenticação: 753D86939D33F4313971AF9989C245C45688C120. Ma 
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/239.467-3 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretaria-Geral. 

UNES EIRELI, Nire 31'q00778814 e 
nely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE, 'v 
RESPONSABILIDADE LIMITADA 	 e 

4 3 1) 
Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra depend ,n0, . 	J. 
mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

	

.k. 	N.:;;JEIPO aç  

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 

exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura 

como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de VARGINHA - MG para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. 

VARGINHA , 12 de Junho de 2019. 

VVILLIAM DANTAS NUNES: Titular/Administrador 

Representado por: AMAURI SILVA CORREA 

MÓDULO INTEGRA0OR: 11 	J193411247202 	111 111 111111 1 11 1111111 11 1 111 11 III 	MG12616526 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600778814 em 14/06/2019 da Empresa COMERCIO DE MEDICAMENT 	NU S EIREU, Nire 31600778814 
protocolo 192394673- 04/06/2019. Autenticação: 753D86F39D3394313971AF99139C245C45688C120. Marinely d Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acosse http://~.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança X09-1Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 	 • L u • 

c•‘ 
,f, 	c •N\  

Documento Principal 

Identificação do Processo  

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

19/239.467-3 J193411247202 04/06/2019 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

973.327.126-87 AMAURI SILVA CORREA 

de» Página 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
X.tt Certifico registro sob o n° 31600778814 em 14/06/2019 da Empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES El EL , Nire 

protocolo 192394673- 04/06/2019. Autenticação: 753D86F39D33F4313971AF99B9C245C45688C120. Marinely de Paula Bomfim - 
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Bomtim — Secretaria-Geral. 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMARCA DE VARGINHA 
MUNICÍPIO DE VARGINH 

SERVIÇO NOTAFUAL PRIVATIVO "BRAGA' - 1" OFICIO 
CEtmE RESENDE BRAGA 	 TABEL 
MARIA CRRISTINA R. BRAGA E SOUZA FROTA- SUBSTITUI.  

.t• 

PRIMEIRO TRASLADO 
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ(EM):COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA- .EPP, OMAR 
LUCIO NUNES, WILLIAM DANTAS NUNES; 

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração baPante 
virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, aos 28 (vinte d oito) 
de maio de 2018 (dois -mil e dezoito), nesta Cidade e Comarca dc Varginha, Estado de 
Minas Gerais, compareceu(ram), perante mim, Tabeliã Subsr., corno outorgante 
em Cartório, na Praça Getúlio Vargas, n° 147, COMERCIO DE MEDICAMENT 
NUNES E GOMES LTDA- EPP, sociedade empresária com sede na cidade de 
Varginha-MG, na Rua Aurelio Xavier Lucinda, N° 45, Rezende, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.628.603/0001-11, N1RE 3120894561-5 neste ato representada, por seus 
dois unicos sócios administradores: WILLIAM DANTAS NUNES, brasileiro, 
empresário, casado, portador do RO MG-7.408.118, inscrito no CPF/MF sob o n° 
984.944.816-49, residente c domiciliado na Rua José Procópio Mendes, n°60, Nossa 
Senhora das Gracas III, Varginha-MG, c o sócio OMAR LUCIO NUNES, brasileiro, 
empresário, casado, portador do RG 6.152.031-7, inscrito no CPF/MF sob o n* 
504.228.048-00, residente e domicialiado na Rua Dr. José Assis Ribeiro, n° 563, Apto 
101, Bom Pastor, Varginha-MG; conforme alteração contratual datada de 10/03/2016, 
arquivada na JUCEMG sob o n° 5742385 em29/04/2016 , sendo tal alteração me 
apresentada pelo(a) representante da outorgante, como sendo a que esta em vigor, tudo 
de acordo com a Certidão Simplificada da JUCEMG de 28/05/2018; OMAR LUCIO 
NUNES, brasileiro, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade n° 
6.152.031-7 expedida por 551)51', inscrito no CPF/MF sob o n° 504.228.048-00, 
casado sob o regime de comunhão de bens, em 20/04/1 974, com VILMA ANGELICA 
DANTAS NUNES, brasileira, do lar, portadora da Cédula de identidade tf' 14.103.703-
9, expedida por SSPSP, inscrita no CPF/MF sob o n° 009.946.676-71, conforme 
Certidão.  de Casamento cujo Livro, folhas e Termo se referem à matrícula n° 
0508230155 1974 3 00001 092 0000092 10, do Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais da Comarca de Munique, MG, emitida em 03/05/2018, residente e 
domiciliado na Rua Doutor José de Assis Ribeiro, N° 563, Apto. 101, bairro Bom 
Pastor, Varginha-MG; WILLIAM DANTAS NUNES, brasileiro, empresário, 
podador da Cédula de Identidade n° M-7.408.118 expedida por SSPMG, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 984.944.816-49, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
em 24/09/2002, com ANDRESA COSTA DOS SANTOS NUNES, brasileira, 
vendedora, portadora da Cédula de Identidade n° 32.658.129-7, expedida por SSPSP, 
inscrita no CPF/MF sob o a' 044.071.906-20, conforme Certidão de Casamento cujo 
Livro, folhas c Termo se referem à matricula n° 0559700155 2002 2 00054 018 
0014267 61, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de 
Varginha, MG, residente e domiciliado na Rua Jose Procopio Mendes, N°60, bairro 
Nossa Senhora das Graças 3, Varginha-MG; reconhecido(a-s) e identificado(a-s) 
através dos documentos apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé; c, por ele(a-
s) outorgante(s) me foi dito que, por este Público Instrumento, nomeia(m) e 
constitui(em) seu(sua-s) bastante(s) procurador(a-s-es), onde com esta se 
apresentar(em), AMAURI SILVA CORREA, portador da Cédula de Identidade n° 
M-6.904.969, inscrito no CPF/MF sob o n° 973.327.126-87, brasileiro, contador, 
maior, casado, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, N° 685, bairro 
Centro, Paraguaçu-MG; quem confere poderes específicos para representar o(a-s) 
outorgante(s) perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, podendo assinar 
capa do processo, constituição, alteração, extinção, reativação, transformação, 
promovendo o que for necessário, inclusive e especialmente para promover, solicitar e 
assinar atos de alterações, com todas as suas cláusulas c condições de estilo; inclusive 
de alterações de endereço, capital social, objetivo, nome empresarial, nome fantasia, 
entrada e saída de sócios, transferências de cotas, administração, DOE (Documento 
Básico de Entrada do CNPJ), solicitar e assinar capa de processo de ato empresarial, 
declaração de desimpedimento do art. 1011 da lei 10.406/2002, requerimento de 
empresário (REMP), declarações de enquadramentos fiscais, inclusive de ME ou EP 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31600778814 ern 14/06/2019 da Empresa COMER 10 	EDICAMENTOS NUNES EIREL 	31600778814 e 
protocolo 192394673. 04/06/2019. Autenticação: 753D86F39033F438971AF99B 	45C45688C120. Marinely de Paula Bo 	ecretaria-Geral. 
Para validar este documento, acosse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança X011-1 Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMARCA DE VARGINHA 
MUNICIPIO DE VARGINH 

SERVIÇO NOTARIAL PRIVATIVO 'BRAGA - 1 O 
CELME RESENDE BRAGA 	 TABEL 
MARIA CHRIBTINA R. BRAGA E SOUZA FROTA- SUBSTITUTA 

' LIVRO Ne 1534' 
FLS N° 292  

e demais documentos necessários; abrir, alterar ou baixar filial e demais atos, 
contendo deliberação sobre aquisição, subscrição, cessão, alteração de cotas; 
declarações de enquadramentos fiscais e demais atos; dar e receber citações e outras 
matérias listadas acima a serem apresentadas para registro/arquivamento, na referida. 
empresa e/ou sociedade da qual participe o outorgante, na qualidade de sócio e/ou 
titular, acionista e/ou cooperado, podendo ainda o outorgado assinar documentbs, 
termos e requerimento; necessários à instrução do ato respectivo, praticados cortik o 
uso de certificação digital onde for necessário; juntar e retirar documentos, cumpri,: 
exigências, requerer arquivamentos de atos e documentos, requerer e assinar o que.  
preciso for, fazer provas, concordar, discordar; assinar livros e papeis fiscais; assinar 
registros eletrônicos, assinaturas eletrônicas, certificações digitais junto aos órgãos 
públicos, representar perante escritórios de contabilidades e despachantes, pagar 
quantias e receber recibos e quitação, prestar declarações, fazer juntada de 
documentos exigidos; c, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom, fiel e 
completo desempenho deste mandato, NÃO PODENDO SUBSTABELECER os poderes 
a terceiros. 0(s) nome(s) e dados do(a-s) procurador(a-s-es) e os elementos relativos ao 
objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pelo(a-s) outorgante(s), que 
por ele(a-s) se responsabiliza(m). Pela(s) parte(s) foi dito mais, sob as penas da Lei que, o 
conteúdo de sua(s) certidão(ões) de Registro Civil pennanece(m) inalterado(s), e que os 
que não são casados, não vivem em união estável, nos termos do inciso V, art. 162, do 
Provimento n° 260/C0J/2013 — Código de Normas de Minas Gerais.Poder Judiciário - 
TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, n° ordinal do oficio: 0707010160, atribuição: 
Tabelionato de Notas, localidade: Varginha. N° selo de consulta: CBW22917, código de 
segurança : 8717962181413595Ato: 1437, quantidade Ato: 3. Emolumentos: R$ 83,31. 
Recompc: R$ 5,01. Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 27,81. Valor do ISS: R$ 1,68. 
Total: R$ 117,81. Ato: 8101, quantidade Ato: 10. Emolumentos: R$ 54,20. Recompc: R$ 
3,20. Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 18,00. Valor do 1SS• • 	, i. otal: R$ 76,50.. 
Valor Total dos Emolumentos: R$ 137,51. Valor Total do ecompe: R$ 8, . Valor Total 
da Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 45,81. Valor Tot do ISS: R$ 2,78. Valor Total 
Final ao Usuário: R$ 194,31. "Consulte a N lidade deste Selo no site 
Imps://selosijingjus.br". Assim o disse(ran • • 	e ou fé e me pediu(r m) lhe(s) 
lavrasse este instrumento, que, lido em alta oz e acha conforme, aceitou(ran ) e abaixo 
assiba(m). Eu, (a) MARIA CHRIST1N RESENDE RAGA E SOUZA ROTA, I° 
Tabeliã Subse., escrevi, li em alta vo., dou fé e as 1110. (a) MARIA t -IRISTINA 
RESENDE BRAGA E SOUZA F IT.. Varginha,28 e maio de 2018. a)WILLIAM 
DANTAS NUNES- OMAR LUC e UNES- OM L IS N S- WILLIAM 
DANTAS NUNES. Trasladada na m a data. Eu 	11 "Pia  Escrevente do 
1° Oficio, datilografei, subscrevi, li e as :no n-p 

Varginha,28 de M 
Eín Test° ata.) 

de 2018 
a crdade. 

( FRANCI 

J-Q? 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600778814 em 14/06/2019 da Empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, Nire 316007 814 e 
i.-• protocolo 192394673- 04/06/2019. Autenticação: 753D86F39D33F438971AF99B9C245C45688C120. Marinely de Paula Bomtim Secretária-Geral. 

Para validar este documento, acosse http://immulucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança X0iH Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Somam — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Anexo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

19/239.467-3 J193411247202 04/06/2019 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

973.327.126-87 AMAURI SILVA CORREA 

41 

JgQ» 

Pagina 1 •1 

ga Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 	 • ,.: Certifico registro sob o n°31600778814 em 14/06/2019 da Empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, ...-, 

	

	 31:00 78814 e protocolo 192394673- 04/06/2019. Autenticaçao: 753D86F39D33F4313971AF99139C245C45688C120. Marinely de Paula Bomfi - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acosse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança X0iH Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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ATO 316 

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

El Empresário 

FtEnipresa Individual de Responsabilidade Ltda 

ElSociedade Empresária 

Ilm2 Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

A empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, estabelecida na (o) RUA AURELIO 
XAVIER LUCINDA, n2 45, bairro REZENDE, município de VARGINHA-MG - CEP: 37.062.330, 
requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas 
da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei 
Complementar n2 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses 
de exclusão relacionadas no § 42 do art. 32 da mencionada lei. 

VARGINHA, 12 de Junho de 2019. 

‘4} 	u 

WILLIAM DANTAS NUNES 

	 ÇN:5  y)  
Titular/ Administrador 

Assinado por seu procurador AMAURI SILVA CORREA 

à 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico registro sob o n°31600778814 em 14/06/2019 da Empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, Nire 31600 8814 e 
protocolo 192394673. 04/06/2019. Autenticação: 753D86F39D33F43B971AF99B9C245C45688C120. Marinely de Paula Bomflm - Secreta -Geral. 
Para validar este documento, acosse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança X0i1-1 Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Semi-1m — Secretaria-Geral. 
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CPF Nome 

Identificação do(s) Assinante(s) 

973.327.126-87 AMAURI SILVA CORREA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Anexo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

19/239.467-3 J193411247202 04/06/2019 

1 

Página 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600778814 em 14/06/2019 da Empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, Nire 316V0778814 e 
protocolo 192394673- 04/06/2019. Autenticação: 753086F39033F438971AF99B9C245C45688C120. Marinely de Paula Bomfim - Secr 
Para validar este documento, acesse httpl/www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança X0iH Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Manoel), de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S) 

REGISTRO DIGITAL 

Eu, AMAURI SILVA CORREA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR , DATA DE 

NASCIMENTO 24/03/1975, RG N° M-6.904.969 SSP-MG, CPF 973.327.126-87, RUA 

BARAO DO RIO BRANCO, N°685, BAIRRO CENTO, CEP 37120-000, PARAGUACU - 

MG, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados 

digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem 

possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS 

RESPECTIVOS ORIGINAIS. 

Paraguacu, 13 de Junho de 2019. 

e s 

AMAURI SILVA CORREA 
'Assinado digitalmente por certificação A3 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600778814 em 14/06/2019 da Empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, Nire 31600778814 e 
protocolo 192394673. 04/06/2019. Autenticação: 753D88F39D3384313971AF99B9C245C45688C120. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://www..jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança X0iH Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Gemi. 
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CPF Nome 
Assinante(s) 

973.327.126-87 AMAURI SILVA CORREA 

CPF Nome 

Documento Principal 

Assinante(s) 

973.327.126-87 AMAURI SILVA CORREA 

CPF Nome 
Assinante(s) 

973.327.126-87 AMAURI SILVA CORREA 

CPF Nome 
Assinante(s)  

973.327.126-87 AMAURI SILVA CORREA 

CPF Nome 

Declaração Documento(s) Anexo(s) 

Assinante(s) 

973.327.126-87 AMAURI SILVA CORREA 

Página 1 d 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, 
de nire 3160077881-4 e protocolado sob o número 19/239.467-3 em 04/06/2019, encontra-se registrado na 
Junta Comercial sob o número 31600778814, em 14/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo 
examinador Viviane Oliveira Duarte. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

Anexo 

Anexo 

Belo Horizonte. Sexta-feira, 14 de Junho de 2019 

Marinely de Paula Bomfim 87363895600 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31600778814 em 14/06/2019 da Empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, Niro 31600778814 e 
protocolo 192394673- 04/06/2019. Autenticação: 753D86F39D33F4313971AF99B9C245C45688C120. Marinely de Paula Bonfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acosse http:Mverw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança X0iH Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Bomfirn — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

048.192.246-62 VIVIANE OLIVEIRA DUARTE 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

fr 
Belo Horizonte. Sexta-feira, 14 de Junho de 2019 

e Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
.}. .., Certifico registro sob o n° 31600778814 em 14/06/2019 da Empresa COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, Nire 3160018B14 e 

" protocolo 192394673- 04/06/2019. Autenticação: 753D86F39D33F4313971AF99B9C245C45688C120. Marinely de Paula Somam - Secretaria-Geral. 
Para validar este documento, acesse hitp://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/239.467-3 e o código de segurança X0iH Esta cópia 
foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2019 por Marinely de Paula Gomam — Secretaria-Geral. 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: 

Natureza Juridica: 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

Número de Identificação do 	 CNPJ 
Registro de Empresas - NIRE 

3160077881-4 	 12.628.603/0001-11 

 

Endereço Completo: 

RUA AURELIO XAVIER LUCINDA 45 - BAIRRO REZENDE CEP 37062-330 - VARGINHA/MG 

Data de Inicio de Atividade 

01/10/2010 

Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo 

05/10/2010  

Objeto Social: 

EXPLORACAO DO COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS COMUM E ESPECIAL (MEDICAMENTOS CONSTANTES NA 
PORTARIA 344/98 SVS/MS) DE USO HUMANO EDE USO VETERINARIO, CORRELATOS, VACINAS, REAGENTES E PRODUTOS 
PARA LABORATORIOS. COMERCIALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, MOVEIS, MATERIAIS CIRURGICOS 
MEDICOS-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, CORRELATOS, ALIMENTOS DIETETICOS E CONGENERES, DEMAIS 
PRODUTOS CONSIDERADOS ALIMENTOS EPRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS, PERFUMARIA E SANEANTES. 
DISTRIBUICAO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR EM CARGASPROPRIAS E DE 
TERCEIROS. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS QUÍMICOS, INSUMOS FARMACEUTICOS, MATERIA PRIMA E 
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO EANIMAL. O EXERCÍCIO DE QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS DIRETA 
OU INDIRETAMENTE COM OS OBJETIVOS ANTERIORES MENCIONADOS, DESDE QUE NAODEPENDAM DA AUTORIZACAO 
GOVERNAMENTAL.  

Capital Social: 	RS 100.000,00 	 Prazo de Duração 
CEM MIL REAIS 

Capital Integralizado: R$ 100.000.00 
CEM MIL REAIS 

Titular/Administrador 

CPF/NIRE 	Nome 

984.944.816-49 WILLIAM DANTAS NUNES 
Têrm. Mandato Função 

xxxxxxx 	TITULAR / ADMINISTRADOR 

Status: xxxxx>c< Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 14/06/2019 Número: 31600778814 

Ato 

Evento(s) 

002 - ALTERACAO 

316 - ENQUADRAMENTO DE EPP 

046 - TRANSFORMACAO 

Empresa(s) Antecessora(s) 

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E xxxxxxx 5130840 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
GOMES LTDA - EPP EMPRESARIAL 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES 3120894561-5 31600778814 xx TRANSFORMACAO 
LTDA - EPP 

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se de jar 
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o sita da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e dique em validar certidão. A 
certidão pode ser validada de duas formas: 

Validação por envio de arquivo (upload) 
Validação visual (digite o n° C190002193541 e visualiza a certidão) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte 

EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123/06) 

INDETERMINADO 

Página 1 de 2 111111111191))1.1118y!14111111 
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e 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: 
	

COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 
Natureza Jurídica: 
	

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 
Nire 	 CNPJ 	 Endereço  
NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 06 de Setembro de 2019 15:18 

Y SEPAULAÇLWIM  
RETARIA GE 

Certidão Simplificada Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se esejar 
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e dique em validar certidão. 

11191111 	 Página 2 de 2 1 9 	 \\PI  

certidão pode ser validada de duas formas: 
Validação por envio de arquivo (upload) 
Validação visual (digite o n° C190002193541 e visualiza a certidão) 

1111111  
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COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

ANEXO VII 

PRC 103/2019 
PREGÃO N.° 024/2019 

RP N°008/19 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 

12.628.603/0001-11, com sede à Rua Aurélio Xavier Lucinda n°45, Rezende, Varginha/MG, por 

Intermédio de seu representante legal o Sr. W1LLIAN DANTAS NUNES, RG M7408118, CPF 
984.944.816-49, BRASILEIRO, CASADO, SÓCIO GERENTE, RESIDENTE E DOMICILIADO 
À RUA JOSÉ PROCÓPIO MENDES N° 60, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS III, 
VARGINHA/MG , 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 Com- plementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Varginha, 10 de Setembro de 2019. 

CAMENTOS NUNES EIRELI 
M DANTAS NUNES 

ADMINISTRADOR 
CPF 984.944.816-49 

RG M7408118 

Jee» 

Rua Aurélio Xavier Lucinda, n°45Bairro Rezende — CEP 37.062-330 — Varginha - MG. 
CNPJ: 12.628.603/0001-11 —1.E.: 001.671.944.00-63 

E-mail: compras@nuneshospitalar.com.br  
PABX (35)3214-2177 
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Prefeitura,  Municipal de Luz- MG 
Envelope n° 1 "PROPOSTA COMICRCIAl." 
Licitante: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NI ' N ICS(11. I 

(NPJ. 12.628.603/0001-11 
ENDERE( O ( OMPLETO. Rua Aurélio Xavier Lueindit u" 45Rezende, Varginha/MG — CE, 

37.062- 330 
Processo Licilatório a° 103/2019 - RI' »0 008-19 
Pregão a' 024/2019 

	 nesso4eie~  



COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

PROCESSO n°103 /2019 
PREGÃO n° 024/2019 — RP- 008-2019 

ANEXO 1 

ER.(22.51A 
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 n103/2019 — Pregão 110 024/2019 
Razão Social do Licitante: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI CNPJ: 

12.628.603/0001-11, Endereço: RUA AURÉLIO XAVIER LUCINDA N° 45, 

Bairro: REZENDE, Cidade: VARGINHA/MG 	 Estado: MG, Telefone 

:3214-2177, e-mailcompras@nuneshospitalar.com.br  

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS 

MICO:BRASIL Agência: 3856-3 - Conta- 17243 X 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: WILL1AN DANTAS NUNES 

Identidade RG: M7408118 Órgão expedidor MG Estado Civil: CASADO Nacionalidade: BRASILEIRO 
CPF: 984.944.816-49 

e-mail: compras muneshospitalar.com.br  ,  Tel:(35)3214-2177 
e '; 

UNIDADEle nI•SCRIMINACAO 

1 - 	1 UN REVISTA SIMPRO MEDICO HOSPITALAR CONSUMO 
Valor de Desconto: 65% (SESSENTA E CINCO PORCENTO)  

2 - 	1 UN REVISTA SIMPRO MOVEIS E BENS DURAVEIS/ 
Valor de Desconto:  46%(OUARENTA E SEIS PORCENTO)  

Validade da proposta:60 DIAS 	dias (mínimo de 60 dias) 
Prazo de entrega:05 dias uteis (máximo de 05 dias úteis) 
Pagamento:30 dias (mínimo de 30 dias) 

Declaro que nos preços propostos encontram- se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até 

o destino e quaisquer outros ônus que por 	ssam recair sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação e que estou de acordo 	 as deste edital e seus anexos. 

Varginha, 10 de Setembro de 2019. 

./P 
AMENTOS NUNES EIRELI 

DANTAS NUNES 
MINISTRADOR 

PF 984.944.816-49 
RG M7408118 

Rua Aurelio Xavie Lucinda, n°45Bairro Rezende — CEP 37.062-330 _ 
PJ: 12.628.603/0001-11 — I.E.: 001.671.944.00-63 

E-mail: compras@nuncshospitalar.com.br  
PABX (35) 3214-2177 

pI:628.603/0001:1-11 
NSC. EST.: 001.671.944.00-63 

Comércio de Medicamentos 
Varginha - ¡Munes Eireli 
1 

	VARGINH 	- 	 I 

RUA AURÉUO XAVIER LUCINDA, N°45 
60 REZENDE - CEP 37062-330 

MC 	
 

4/‘ 



. Prefeitura Municipal de Luz - MC 
- 	Envelope n°2-  - "DOCIMENTACÁ O" 

- Licitante: COM ÉRC10 DE MEDICAMENTOS Ni U MIS   lfaltEl il 

ENDEREÇO COMPLETO. Rua Aurélio Xavier !melada n°45, Rezende, Varginha/MC --H.  CEP CNPJ. 12.628.603/000 l-ll 

. 7.062- 330 
Processa Licitatório n° 103/2019 - RP n" 008-19 
regrai n° 024/2019 

1 
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, 	06/09/2019 
	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junta áv• 41' 4 c, 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

--,..z.  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
l• 4 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
12.628.60310001-11 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
05/10/2010 

NOME EMPRESARIAL 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
NUNES E GOMES 

PORTE 
EPP 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46A4-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 	 _ 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 	 - 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimenticios não especificados anteriormente 
46.46-0-01 - Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 	 , 
46.46-0-02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R AURELIO XAVIER LUCINDA 

NÚMERO 
45 

COMPLEMENTO 

CEP 
37.062-330 

BAIRRO/DISTRITO 
REZENDE 

MUNIC1P10 
VARGINHA 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AMAURICONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR  

TELEFONE 
(35) 3214-2177 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
..... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/10/2010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*e."'" 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
..../.... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 06109/2019 às 11:59:26 (data e hora de Brasília). Página 1/1 

 

 

Ecrsulta QSA / Capital Social j 

  

    

https://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoajuridica/CNN/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp  
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C6 

06/09/2019 	 Consulta Regularidade do Empregador 
*st 

Voltar Imprimir 

CA.IXA, 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	12.628.603/0001-11 

Razão SOCiabCOMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

Endereço: 	RUA AURELIO XAVIER LUCINDA 45 / REZENDE / VARGINHA / MG / 37062- 
330 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da. Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:03/09/2019 a 02/10/2019 

Certificação Número: 2019090305235882851463 

Informação obtida em 06/09/2019 12:03:19 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Intps://oonsulta-crf.caisa.gov.briconsultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  

Jeo 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA 
CNPJ: 12.628.603/0001-11 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13:58:07 do dia 24/04/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/10/2019. 
Código de controle da certidão: AAE0.42FD.09D0.2033 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



httpsfivvww2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrI/SOUCDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bItos+Ttibut%Etrios&numProlo  

06/09/2019 	 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 
7 .  
% 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

06/09/2019 

Positiva com efeito de negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
050.2/-20191  

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001671944.00-
E3 CNN/CPF: 12.628.603/0001-11 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA AURELIO XAVIER LUCINDA NÚMERO: 45 

COMPLEMENTO: BAIRRO: REZENDE CEP: 37062330 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: VARGINHA UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual eJou 
Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN); 

No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de se_paraçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis t  esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br  a certidão de débitos tributários => 

certificar documentos 

2019000355888875 



Prefeitura do Município de Varginha 
ESTADO DE MINAS GERAIS 	ti,  Lu 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nro: 11557/2019 

A Secretaria Municipal da Fazenda, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

C ERTI F IC A, que consta nos Cadastros desta Municipalidade, 

que o documento n° 12.628.603/0001-11, em nome de COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, NADA DEVE com referência a 

Impostos e taxas. 

A presente certidão é válida por um prazo de 60 (sessenta) dias 

após sua emissão. Fica Ressalvado o direito da Prefeitura do Município 

de Varginha exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser 

apurados. 

Varginha 06/09/2019 às 12:27:14 

7 

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na 
Internet, no endereço http://www.varginha.mg.gov.bri. 

Número de controle : e9bdedcd13f77239481a9df45062d147 



Dúvidas e sugestaes 	st.jus.br  

y_ 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 12.628.603/0001-11 
Certidão n°: 182683138/2019 
Expedição: 06/09/2019, às 13:17:39 
Validade: 03/03/21'020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

12.628.603/0001-11, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à" verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

VARGINHA 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATI 

teLf9  4'  

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações especificas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA)CONSTA em tramitação contra: 

Nome: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 
CNPJ: 12.628.603/0001-11 

Observações: 

Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a 
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 06 de Setembro de 2019 às 13:22 

VARGINHA, 06 de Setembro de 2019 às 13:23 

Código de Autenticação: 1909-0613-2300-0912-4369 

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmgjus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO 
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Ou 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou t ntati a 
de fraude. 

1 de 1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA 

)tv 	

Secretaria Municipal de Saúde 
Setor de Vigilância Sanitária 

Alameda do Café, 202 — Jardim Andere 
Tel: 3690-2204/2208 — e-mail: vigilanciasanitaria@varginha.mg.gov.br  

_  

Ofício n°: 109 / 2019 

Assunto: Prorrogação do Alvará Sanitário 

Varginha, 03 de Julho de 2019. 

Senhor Responsável, 

Em conformidade com o Art. 18 da Resolução SES/MG n.° 5711/2017, fica 
prorrogado até o dia 28/02/20, a validade do Alvará Sanitário n.° 110/2018, da empresa 
Comércio de Medicamentos Nunes Eireli, CNPJ: 12.628.603/0001-11, localizada na 
Rua Aurélio Xavier Lucinda, n° 45, Bairro: Rezende, Varginha-MG. 

Atenciosamente. 

t-t 	
Máriode CarvalhokTerra 

Secretário Municipal de Saúde 

1`.-t'zt 	r.; C,' • 	 . 
- vp, 

 t,7()26-11.00 - 

Nara Alvarengã Méndes Viana 
Coordenadora de Vigilância Sanitária 

L 
	 CaERE COM 3 

ORIGINAL 
Ao 
Representante Legal e Técnico da empresa. 
Comércio de Medicamentos Nunes Eireli, CNP" 12.628.603/0001-11 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Tf, 

ALVARÁ SANITÁRIO 

Número: 110/2018 , 

O Coordenador de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de-  Saúde cie' 

Varginha-MG, de acordo com a legislação vigente'ze :tendo em vista a 

regularidade da pasta No C 0302 em que é interessado(a) 'COMÉRCIO DE.  

MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP, CNPJ: 12.628.603/0001-

11, resolve conceder-lhe RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO, pelo 

período de um ano a partir da data da emissão, que o habilita a manter a(s) 

atividade(s) de DISTRIBUIR E TRANSPORTAR " MEDICAMENTOS, 

INCLUSIVE SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL E TERMOLÁBEIS; 

CORRELATOS (PRODUTOS PARA SAÚDE), INCLUSIVE TERMOLABOS; 

COSMÉTICOS; PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMES E , 

SANEANTES, localizado(a) na RUA AURÉLIO XAVIER LUCINDA, No . 45, 

Bairro: RESENDE, Município: VARGINHA-MG, sob a responsabilidade 

técnica de JUNIELLE NASCIMENTO AGUIAR — CRF/MG: 16027. 

VARGINHA, 17 DE MAIO DE 2018. 

Coordenador de Vigilância Sanitária 
Mira A. Mendes Viana 

Coord. Serviço de Vig. SAnitárb: 
Mat. 23119-1 - Varginha/MG 

OBSERVAÇÕES: 

• 
Secretári Municipa teúda. 

:n dá Cai ?alho Terá( 
. -c.cário Mbnicipul de 

de Varginha MG 'ff,  1 

Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público. 
O presente deverá ser renovado anualmente de acordo com o disposto no Art. 85 do Código de Saúde de Inas 
Gerais, Lei n2  13.317/99. 
O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidades noistabeleclniento. 

"Solicitar a renovação do Alvará Sanitário entre 90 e 120 dias antes do vencimento" 

CO 	E COM 
ORIGINAL 



COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

ANEXO VIII 

PECI.A.RACÃO DE HARILITACÃO 

processo n° 103/2019 

PREGÃO N°024/2019 

RP N° 008/19 

A COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 
12.628.603/0001-11, com sede à Rua Aurélio Xavier Lucinda n°45, Rezende, Varginha/MG 

por intermédio de seu representante legal, o Sr. WITLIAN DANTAS NUNES, RG 
M7408118, CPF 984.944.816-49, BRASILEIRO, CASADO, SÓCIO GERENTE, RESIDENTE E 
DOMICILIADO À RUA JOSÉ PROCÓP10 MENDES N° 60, NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS III, VARGINHA/MG, 	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 4° da lei n° 10.520/02. 

Varginha, 10 de Setembro de 2019. 

AMENTOS NUNES EIRELI 
ANTAS NUNES 

1NISTRADOR 
F 984.944.816-49 
RG M7408118 

Rua Aurélio Xavier Lucinda, n°45Bairro Rezende — CEP 37.062-330 — Varginlm - MG. 
CNPJ: 12.628.603/0001-11 —1.E.: 001.671.944.00-63 

E-mail: compras@ouneshosoitalar.com.br  
PABX (35) 3214-2177 

12.628.603/0001:-111 
INSC. EST.: 001.671.944.00-63 

Comércio de Medicamentos 
Nunes Eireli 

I

RUA AURÉUO XAVIER-LUCINDA, N• 45 I 
Do REZENDE ...? ai) 37062-330 	s 

	VARGINHA - MG 	 



COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES UREIA 

ANEXO IV 

PRC 103/2019 
PREGÃO N.° 024/2019 

RP N° 008/19 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI ,inscrito no CNPJ sobo n.°12.628.603/0001-11 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Sr. WILLIAN DANTAS 

NUNES, 	RG M7408118, CPF 984.944.816-49, BRASILEIRO, CASADO, SÓCIO 

GERENTE, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA JOSÉ PROCÓPIO MENDES N° 60, 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS III, VARGINHA/MG, DECLARA, sob as pe- nas 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. 40, VII da Lei n°10.520/02. 

Varginha, 10 de Setembro de 2019. 

12.628.603/0001-11 
INSC. EST.: 001.671.944.00-63 

Comércio de Medicamentos 

Nunes Eireli 
! RUA AURÉL10 XAVIER LUCINDA, N°45 

6° REZENDE - CEP 37062-330 
hia GINHA 	MG rt Rua Aurélio Xavier Lucinda, n°45Bairro Rezende — CEP 37. 062-330 — Var~ersiviu. 

CNPJ: 12.628.603/0001-11 —1.E.: 001.671.944.00-63 
E-mail: comprasQnunesliospitalar.com.br  

PABX (35) 3214-2177 

EDICAMENTOS NUNES EIRELI 
AM DANTAS NUNES 

ÀDMINISTRADOR 
F 984.944.816-49 
RG M7408118 



COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

ANEXO V 

PRC 103/2019 
PREGÃO N.° 024/2019 

RP N°008/19 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIREL1 ,inscrito no CNPJ sobo n.°12.628.603/0001-11.  

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Sr. WILLIAN DANTAS 

NUNES, 	RG M7408118, CPF 984.944.816-49, BRASILEIRO, CASADO, SÓCIO 

GERENTE, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA JOSÉ PROCÓPIO MENDES N° 60, 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS III, VARGINHA/MG, 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. 

Varginha, 10 de Setembro de 2019. 

AMENTOS NUNES EIRELI 
DANTAS NUNES 

MINISTRADOR 
F 984.944.816-49 
RG M7408118 

Rua/Aurélio Xavier Lucinda, n°45Bairro Rezende — CEP 37.062-330 — Varginha - MG. 
CNPJ: 12.628.603/0001-11 — I.E.: 001.671.944.00-63 

E-mail: compras@nuneshospitalar.com.br  
PABX (35) 3214-2177 

F.628.603/0001. 11j 
NSC. EST.: 001.671.944.00-63 

Comércio de Medicamentos 
Nunes Eireli 

I RUA AURÉLIO XAVIER LUCINOA, N• 45 
6° REZENDE • CEP 37062-330 
	VARGI.NHA - MC 	 



COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES BREU 

ANEXO IH 

PRC 103/2019 
PREGÃO N.° 024/2019 

RP N°008/19 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI ,inscrito no CNPJ sobo n.°12.628.603/0001-11 
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Sr. WILLIAN DANTAS NUNES, 
RG M7408118, CPF 984.944.816-49, BRASILEIRO, CASADO, SÓCIO GERENTE, 
RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA JOSÉ PROCÓPIO MENDES N° 60, NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS III, VARGINHA/MG, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
artigo 27 da Lei n.° 8.666/93 com suas modificações vigentes, que não em- prega 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( ). 

Varginha, 10 de Setembro de 2019. 

ENTOS NUNES EIRELI 
NTAS NUNES 

ISTRADOR 
984.944.816-49 

RG M7408118 

12.628.603/00014i1 
INSC. EST.: 001.671.944.00-63  

Comércio de Medicamentos 
Nunes Eirell 

RUA AURÉLIO XAVIER LUC1NDA, N° 45 
8° REZENDE 	CEP 37062-330 

ARGI.NHA - MG 
Rua Aurelio Xavier Lucinda, n°45Bairro Rezende — CEP 37. 	— Varginha - MG. 

CNN: 12.628.603/0001-11 — I . E.: 001.671.944.00-63 
E-mail: comprasnuneshospitalar.com.br  

PABX (35) 3214-2177 
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PROCESSO N. 103/2019 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2019 

RP N2  008/2019 

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos na sala de 

licitações da Prefeitura de Luz, reuniram-se a Pregoeira e sua equipe de apoio, nomeados através 

do Decreto n° 2644/2019 de 22.03.2019, para o julgamento do pregão em epígrafe, cujo objeto 

trata do " REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, 

MOVEIS/BENS DURAVEIS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DA REVISTA SIMPRO PARA MANUTEN-

ÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS EXERCÍCIOS DE 2019/2020". 

Tipo: Menor Preço por Item. O edital foi publicado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, disponibi-

lizado no saguão, no site do Município de Luz, e no diário oficial dos municípios — AMM. Iniciada a 

sessão compareceu apenas o Sr. Willian Dantas Nunes, portador do CPF: 984.944.816-49, repre-

sentando a empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, inscrita no CNPJ: 
12.628.603/0001-11, no qual foi credenciado a representar sua respectiva empresa e dar lances 

verbais. A participação de apenas um licitante prova o desinteresse dos demais, uma vez que o 

edital foi divulgado e publicado na forma da lei, portanto a CPL decide com base no art. 22, §7° da 

Lei Federal n° 8.666/93, dar prosseguimento ao certame, considerando que os serviços objeto 

deste Pregão são essenciais para a manutenção das atividades das unidades da Secretaria de 

Saúde. Os envelopes foram protocolados e visados pelos representantes presente da CPL. Em 

seqüência, procedeu-se a abertura do envelope PROPOSTA do único licitante, a qual foi conferida 

e a mesma classificada, pois apresentou valores dentro da estimativa de preços, constante no 

Termo de Referencia. Houve oferta de lances verbais e a Pregoeira, no uso de suas atribuições, 

aceitou os valores ofertados através da proposta escrita e lances ofertados. Finalizada a fase de 

lances, foi considerada vencedora do certame a empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES 
EIRELI, no percentual de 69% (sessenta e nove por cento) do valor sobre a tabela SIMPRO no item 
1 e no percentual de 48% (quarenta e oito por *cento) do valor sobre a tabela SIMPRO no item 2. 

Em seguida, procedeu-se a abertura dos envelopes "HABILITAÇÃO" estando a licitante vencedora 

devidamente HABILITADA. O licitante aqui presente não manifestou interesse na interposição de 

recurso, portanto a Pregoeira adjudicou os itens licitados ao licitante. O resultado será comunica-

do à Procuradoria Jurídica para apreciação e .  posteriormente à Autoridade competente para a 

devida homologação. Nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi encerrada, e 

digitada a presente ata, que lida e se achada conforme segue, será assinada por mim e demais 

presentes.Luz, (MG) 10 de setembro de 2019. 

Vanusa Câtididïde Oliveira Brito 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP) 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/ 
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Equipe de Apoio: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Relação dos Participantes por Processo / Licitação 

Item 	Material 	Descrição do Material 	 Marca do Produto Un.Med. 	Qtde Cotada Descto(%) 	Preço Unitário 	Preço Total 	Situação 

Nr. do Processo: 103/2019 	 Licitação: 24/2019 - PR 
	

Data da Homologação: 
Fornecedor: 7385 	- COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 

1 18932 MED.HOSPITALAR/CONSUMO SIMPRO UN 1,000 69,0000 0,0000 0,00 Venceu 
2 22758 BENS MOVEIS E DURÁVEIS /EQUIPAMENTOS UN 1,000 48,0000 0,0000 0.00 Venceu 

REVISTA SIMPRO 

Total do Fornecedor ----> 2,000 0,00 

Luz, 10 de Setembro de 2019. 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
Parecer No. 303/2019 de 10/09/2019. 
Interessado(s): Departamento de Compras 
Assunto: PRC No 103/19, MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL N° 024/19, REGISTRO DE PREÇOS N° 008/19, 
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 EXERCICIOS DE 
2019/2020". 

HISTÓRICO: A Comissão Permanente de Licitação encaminhou a esta 
Procuradoria Jurídica, para fins de análise e emissão de parecer nos moldes do 
art. 38, VI da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores (lei de 
Licitações), o Processo de Licitação em epígrafe. 
MÉRITO: Compulsando o processo de licitação em questão, na modalidade 
Pregão Presencial, infere-se que a Presidente e a Comissão Permanente de 
Licitação/Equipe de Apoio de Pregoeira, adotaram os seguintes procedimentos 
até a presente fase: 

autuou a documentação que deu início ao processo licitatório, juntando 
inclusive o Ato Administrativo que as nomearam para conduzir os processos de 
licitações no corrente exercício de acordo com o que determina a Lei Federal 
n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores (Lei de Licitações), bem como nos 
termos da Lei Federal N.o 10.520/2002, Decreto N.o 142/06 de 2 de janeiro de 
2006, do Executivo Municipal que instituiu o sistema de registro de preços, e o 
Decreto N.o 143/06 de 2 de janeiro de 2006, do Executivo Municipal que 
regulamenta a modalidade Pregão no Âmbito da Municipalidade; 

verificou acerca da existência de dotações orçamentárias, bem como 
solicitou junto ao serviço competente o bloqueio orçamentário e estimativo; 

Esta Procuradoria Jurídica, atendendo as determinações emanadas do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com relação ao SICOM, 
bem como ao que determina a Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores (Lei de Licitações); nos termos da Lei Federal N.o 10.520/2002, 
Decreto N.o 142/06 de 2 de janeiro de 2006, do Executivo Municipal que 
instituiu o sistema de registro de preços, e o Decreto N.° 143/06 de 2 de 
janeiro de 2006, do Executivo Municipal que regulamenta a modalidade Pregão 
no Âmbito da Municipalidade, avaliou o objeto da licitação e seus quantitativos 
e concluiu que a Comissão Permanente de Licitação/Equipe de Apoio e 

1 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
Pregoeira, elegeu corretamente a MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
aplicável ao caso, ou seja, PREGÃO PRESENCIAL — MENOR PREÇO POR 
ITEM, estando assim, a compra alicerçada e tendo como 
FUNDAMENTO JURÍDICO/LEGAL, os seguintes dispositivos: Art. 10  e 
seguintes da Lei Federal No 10.520/2002, de 17/7/2002, 
regulamentado pelo Decreto N.0  143/06 de 2 de janeiro de 2006, do 
Executivo Municipal, bem como o teor Decreto N.o 142/06 de 2 de 
janeiro de 2006, do Executivo Municipal que instituiu o sistema de 
registro de preços, e demais normas da Lei Federal No 8.666/93, razão 
pela qual deu sua ACEITABILIDADE; 

Elaborou o Edital nos termos do Art. 38 e 40 da Lei Federal n.o 8.666/93 e 
suas alterações posteriores (Lei de Licitações), bem como nos termos da Lei 
Federal N.o 10.520/2002,Decreto N.0  142/06 de 2 de janeiro de 2006, do 
Executivo Municipal que instituiu o sistema de registro de preços, e do 
Decreto N.o 143/06 de 2 de janeiro de 2006, do Executivo Municipal que institui 
a modalidade pregão no Âmbito da Municipalidade; 

O Edital e seus anexos foi submetido à análise e aprovação desta 
Procuradoria Jurídica do Município, atendendo o disposto do Parágrafo único 
do Art. 38 da Lei Federal n.o 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

O Edital foi publicado na forma prevista no Art. 21, da Lei Federal No. 
8.666/93, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 
Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030 

SITE: www.luz.rno.00v.br-  E-MAIL: administração@luz.mg.gov.br  

no 	Diário 	Oficial 	Eletrônico 	dos 	Municípios 
(www.diariomunicipal.com.br/amm-mq),  conforme consta nos autos com a 
juntada do extrato da publicação. 

A fase externa do Pregão foi devidamente cumprida pela Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio mediante a convocação dos interessados através de publicação 
na imprensa, conforme consta nos autos com a juntada do Diário Oficial 
Eletrônico dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/amm-mq),  estando, 
pois, cumpridas as formalidades legais previstas no art. 4o, inciso I usque V, da 
Lei Federal N.0  10.520/2002; 

A Pregoeira e sua Equipe de Apoio realizou prévia cotação dos preços dos 
itens que foram licitados, a qual se encontra adunada ao processo e inserida no 
SICOM e serviu de parâmetro para condução do Pregão; 

A sessão pública do Pregão de recebimento das propostas realizou-se 
normalmente na data e horário previamente designados no respectivo Edital, 
tendo a Pregoeira obedecido o disposto no Art. 40, incisos VI usque XVIII da 
Lei Federal N.o 10.520/2002, Decreto N.o 142/06 de 2 de janeiro de 
2006, do Executivo Municipal que instituiu o sistema de registro de 
preços, e Decreto N.o 143, de 2 de janeiro de 2006 na condução do Pregão 
até o seu final; 
09) Todas as ocorrências das sessões públicas do Pregão foram registradas em 
ATA, nos termos do art. 38, V da Lei 8.666/93, art. 4o da Lei 10.520/2002 de 

2 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
17/07/2012, art. 5° parágrafo único do Decreto N.o 142/06 de 2 de janeiro 
de 2006, do Executivo Municipal que instituiu o sistema de registro de 
preços, art. 18, XI do Decreto Municipal 143/2006 de 02 de janeiro de 
2006, e clausula do Edital, tais como: credenciamento dos participantes; 
abertura dos envelopes da PROPOSTAS dos participantes; classificação das 
propostas das participantes; lances verbais; abertura dos envelopes 
HABILITAÇÃO das participantes vencedoras; e inocorrência de recursos nos 
termos do Art. 4°, incisos V, XVII, e art. 6°, todos da Lei Federal 10.520/2002 
de 17/07/2002, art. 8°, incisos III, XVIII, XXIII, art. 41, §10, art. 109, alíneas 
"a" e "h" todos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, e da Cláusulas 11.1 a 
11.5 do Edital. 
11) Registrou todos os preços licitados através de Ata de Registro de Preços 
antecedente ao contrato de expectativa, conforme art. 15 da Lei 8666/93 de 
21/06/1993, e suas alterações posteriores (lei de licitações), art. 11 da Lei 
10.520/2002 de 17/07/2002, art. 9° do Decreto N.o 142/06 de 2 de janeiro 
de 2006, do Executivo Municipal que instituiu o sistema de registro de 
preços, e clausulas do Edital; 
10) Finalmente, o processo de licitação em comento voltou a essa Procuradoria 
Jurídica para emissão do presente parecer. 

Do ora exposto, infere-se que a Pregoeira e sua Equipe de 
Apoio: 

elegeu a modalidade correta para promover a contratação almejada pela 
Administração Municipal e obteve a ACEITABILIDADE da mesma desta 
Procuradoria Jurídica; 
praticou todos os atos necessários exigidos pela Lei de Licitações, pela 

Lei Federal N.0  10.520/2002, Decreto N.o 142/06 de 2 de janeiro de 
2006, do Executivo Municipal que instituiu o sistema de registro 
de preços, e por fim o Decreto do Executivo Municipal de Luz, N.0  
143/2006 de 2 de janeiro de 2006 que regulamentou a modalidade 
Pregão no âmbito do Município de Luz, para a contratação objetivada; 
Registrou no bojo dos autos do processo todas as ocorrências do 
processo; 
Embora devidamente publicado compareceu ao certame apenas a 
empresa COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI; 
Fez o julgamento da habilitação das licitantes de acordo com o art. 40, 
XIII, da Lei 10.520/2002, art. 10 do Decreto Municipal 143/2006 de 
02/01/2006, art. 43, I, da Lei 8.666/93, e da (s) Cláusula (s) do Edital; 
Aberto o envelope da proposta escrita a empresa foi classificada para a 
fase de lances; 

3 
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G. Aceitou a proposta das seguintes empresa vencedora COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, de acordo com o Art. 40, XII, da 
Lei 10.520/2002 de 17/07/2002, art. 3° do Decreto Municipal 142/2006 
de 02/01/2006, art. 8°, XV do Decreto Municipal 143/2006 de 
02/01/2006, e Cláusulas do Edital; 

11. Adjudicaram à licitante vencedora, a seguinte empresa: COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS NUNES EIRELI no percentual de 69°k (sessenta e 
nove por cento) do valor sobre a tabela SIMPRO no item 1, e de 48% 
(quarenta e oito por cento) do valor sobre a tabela SIMPRO no item 2, 
conforme autoriza o Art. 4°, XXI da Lei Federal 10.520/2002 de 
17/07/2002, art. 8°, XXIII do Decreto Municipal 143/2006, art. 38, VII, e 
art. 43, VI todos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, e a Cláusula do 
Edital; 
Registrou todos os preços licitados através de Ata de Registro de Preços, 
conforme art. 15 da Lei 8666/93 de 21/06/1993, e suas alterações 
posteriores (lei de licitações), art. 11 da Lei 10.520/2002 de 17/07/2002, 
art. 9° do Decreto N.o 142/06 de 2 de janeiro de 2006, do 
Executivo Municipal que instituiu o sistema de registro de 
preços, e clausulas do Edital; 
Observou rigorosamente todos os prazos estabelecidos na Lei de 
Licitações para a modalidade Pregão, especialmente, no que tange a 
recursos, notadamente, do Art. 4°, incisos V, XVII, e art. 60, todos da Lei 
Federal 10.520/2002 de 17/07/2002, art. 8°, incisos III, XVIII, XXIII, art. 
41, §10, art. 109, alíneas "a" e "b" todos da Lei Federal 8.666/93 de 
21/06/1993, e das Cláusulas do Edital. 

Assim sendo, por essas razões, PRC No 103/19, MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL No 024/19, REGISTRO DE PREÇOS No 008/19, 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 EXERCICIOS DE 
2019/2020", está apto a ser aprovado pelo Sr. Prefeito Municipal mediante a 
homologação do resultado. 

CONCLUSÃO: Pelo exposto, esta Proc o a Jurídica opina pela 
homologação do resultado da licitação 'e .toridae. 
Este o parecer, S.M.J. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ 18.301.036/0001-70 
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PREGÃO PRESENCIAL ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Nr.: 24/2019 - PR 

Processo AdministçktToM: L C.,' 103/2019 

Processo de Li ltação: 	 03/2019 
Data do Proce so: 	 20 08/2019 

‘11.00 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Paulinelli, 153 

C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

iha: 1/1 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 

.0(a) Prefeito Municipal, AILTON DUARTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor;  
especialmente sob Lei n° 10.520/02 e em face aos principios ordenados através da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores, a 
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve: 

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 

Processo Nr.: 
Licitação Nr. 
Modalidade: 
Data Homologação: 
Data da Adjudicação: 

f ) Objeto da licitação 

103/2019 
24/2019-PR 
PREGÃO PRESENCIAL 
10/09/2019 
10/09/2019 	Sequência: O 

"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 EXERCICIOS DE 
2019/2020, CONFORME TERMO DE REFERENCIA". 

(em Reais R$) 
g ) Fornecedores e Itens Vencedores: 	 Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens 

- 007385 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI 	 2 	 58,5000 	 0,00 

2 	 0,00 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). 

Dotação(ões): 2.234.4.4.90.52.00.00.00.00 (421), 2.234.3.3.90.30.00.00.00.00 (941) 

Luz, 10 de Setembro de 2019. 

--Ia feit—o—M—u—ni-c—ipal-- ATILT—ON—DUAR—TE----- 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

HOMOLOGAÇÃO PRC-0I03-I9 

CNP): U1S01.036/0001-70 PREGÃO PRESENCIAL 

Nr.t 24/2019 - PR 

Ar. Latrina Paulinelli. 153 Processo Adminisinuivo: 103/2019 

Processo de Liciiado, 103/2019 

CEP: 35595.000. Lto .ME Dais do Processo: 20/00/2019 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 
PROCESSO LICITATÓRIO 

0(a) Prefeito Municipal. AILTON DUARTE. no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei 
n° 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo 
exarado pelo Pregoeiro c sua equipe de apoio, resolve: 

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes 
termos: 

a) Processo Nr.: 103/2019 

61 Lichaçáo Ne.: 24/20I9-PR 

Modalidade PREGÃO PRESENCIAI. 

Data HomnIngaçao-  10/09/2019 

Data &Adjudicação; 10/09/2019 	 Sequfncia: 	 O 

O Nem da Licitta "REGISTRO 	DE 	PREÇOS 	VISANDO 	AQUISIÇÃO 	DE 

MATERIAL 	MF.D1CO/HOSPITA LAR, 	MOVIE1S/RENS 

DURAVEIS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DA REVISTA 

SIMPRO 	PARA 	MANUTENÇÃO 	DAS 	UNIDADES 	DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS EXERCIC1OS DE 

201912020. CONFORME TERMO or. REFERENCIA'. 

(eis Reais RS) 

) Fornecedores e bens Vencedores Ode 

Ices 

de Média 

1%) 

Descia Total 

bens 

dos 

- 007315 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES 

FARM 

2 58,5000 0,00 

2 0,00 

02 -Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). 
Dotação(ões): 	2.234.4.4.90.52.00.00.00.00 	(421). 
2.234.3.3.90.30.00.00.00.00 (941) 

Luz. 10 de Setembro de 2019. 

A 1 	DUA RTE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código identificador:4509C78E 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 12/09/2019. Edição 2587 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
infomiando o código identificador no site: 
http://www.diariontunicipal.com.bríamm-mg/ 
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ATA DE REGISTRO' DE PREÇOS N° 027/2019 

PRC N° 0103/2019 - PREGÃO 024/2019 - RI' N°008/2019 — VIGÊNCIA : 10/09/2019 

Aos dez dias do mês de Setembro de 2019, autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n° 
024/2019, foi expedida a Ata de Registro de Preços Revista/Tabela - SIMPRO em favor de COMÉR-
CIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI n2  027/19, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei 
Federal n2 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n2  1616/2013 de 10.09 e 142/06 e 143/06 
de 02.01.06 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obri-
gacional entre o Município de Luz-MG, inscrito no CNPJ sob o n2  18.301.036/0001-70, com sede na 
Av. Laerton Paulinelli, n2 153, bairro Monsenhor Parreiras nesta cidade de Luz/MG, representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, portador do CPF n2  081.819.936-91, 
residente e domiciliado na Praça Rotary, n2  735, bairro Senhora Aparecida, CEP: 35.595.000, tam-
bém nesta cidade de Luz/MG e a Licitante Vencedora e detentora da Ata de Registro: a empresa 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIRELI, inscrito soba n9  CNPJ : 12.628.603/0001-11, situada 
a Rua Aurélio Xavier Lucinda, n2 45, bairro Rezende em Varginha/MG,CEP: 37.062-330, aqui repre-
sentado pelo seu representante legal Sr. Willian Dantas Mines, brasileiro, casado, portador do CPF: 
984.944.816-49 e Carteira de Identidade n9  RG-M74.081.18 SSP/MG, a saber: 

ATA: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, re-
gido pela Lei Federal n.2  10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.2 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 - 

, 	• 	,.. 
.. 	CÓDIGO .' 	- ,. DECRIÇAO,R9PRODUTO : " DESCONTO 

01 18932 REVISTA SIMPRO MEDICO HOSPITALAR CONSUMO 69 

02 22758 REVISTA SIMPRO MOVEIS E BENS DURAVEIS 48 

2.1 - Fica estimado o valor global da presente Ata de Registro de Preços em 69%( sessenta e nove) 
por cento para os produtos do código 18932 — produtos médico hospitalar consumo e 	• Ndi-L 

6rrom perr/n9921, 
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Fichas/Despesas n2: 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 
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renta e oito) por cento para bens do código 22758— móveis e bens duráveis, seguindo-se os valo-
res unitários do Anexo I do edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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.2  18.301.036/0001-70, inclusive o número do Pregão 
n° 024/2019. 

3.3 — A nota fiscal eletrônica correspondente deverá ser entregue pela DETENTORA DA ATA direta-
mente ao(s) servidor(es) lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que somente atestará(ão) a en-
trega do objeto, da documentação "Certificado de Boas Práticas" e Certificado dos produtos e libe-
rará(ão) a referida nota fiscal para pagamento quando cumpridas pela DETENTORA DA ATA CON-
TRATADA 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 penden-

te até que aquele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inici-
ar-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 REEQUILFBRIO 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.2  8.666/93; 
4.2 — Havendo alteração dos valores constantes da Revista SIMPRO, deverá a Contratada remeterá 
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) dota-

ção(ões) orçamentária(s) do exercício de 2019 e suas respectivas fichas de 2020 e possíveis apostila-
mentos: 
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6.1 — O Município de Luz/MG, 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 verifi-
cadas 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 res-
ponsabilidade 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 na Av. Laerton Paulinelli, n° 153 Bairro 
Monsenhor Parreiras em Luz/MG, no horário de 08:00 ás 17:00 horas, após a emissão da Autoriza-
ção 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 cance-
lamento do empenho e rescisão da ata de registro. 
7.2 — O fornecimento da Revista SIMPRO referente aos itens licitados serão de inteira responsabili-

dade dos licitantes, devendo estes ser entregues em original ou por qualquer processo de cópia legí-

vel, e também apresentar o catálogo em CD ou Pen drive, no ato da assinatura da respectiva ata de 

registro e conseqüentemente 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 regis-
tro/contrato e aplicara 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 (míni-
mo de 12 meses), ficando reservado ao responsável pela recepção e conferência dos produtos, auto-
rizado 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. 	 1 /4  

CLAUSULA 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 cum-
pridas 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 compati-
bilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi-
das na licitação. 

8.4 — A DETENTORA DA ATA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimentei_ 
do presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciai,.- 	/- 

AP 
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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.9  8.666/93. 
9.2 — A DETENTORA DA ATA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrés-
cimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atua-
lizado 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 pena-
lidade(s) 
à DETENTORA DA ATA CONTRATADA conforme a seguir: 
10.1.1 — multa, nas seguintes hipóteses e percentuais: 

se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratu-

al ou receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) cal-
culada sobre o valor total estimado do contrato; 

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 Ad-

ministração Municipal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre 
,c) valor total estimado do contrato; 

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; 

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.° 
valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumpri-
da, conforme o caso; 

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 

temporáriade participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não supe-
rior 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 ev 
ais perdas e danos causados à Administração. 

6A-nrn~1 /4- 
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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, conta-
dos 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 Mu- 
nicipal 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 conveni-
ência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal. 

10.6 — As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumu-
lativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

10.7 — Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à DETENTORA DA ATA o con-
traditório 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 independen-
te de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos 
arts. 77,78 e art. 79 da Lei Federal n.2  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: 

venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua 
capacidade econômico-financeira; 

for envolvida em escândalo público e notório; 

quebrar o sigilo profissional; 

utilizar, em benefício próprio ou de terceiras informações não divulgadas ao público e às quais 

tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Muni-
cípio de Luz/MG; 

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.2  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.2 024/2019, 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.2  
10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.2  8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como 
o Decreto Municipal n2  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 n2  8.666/93, ou a pedido justificado do interessac10. I 
presente às razões orientadas pela Teoria da Impreviro. 	 "142• 
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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 n2  024/2019 - (RP ne2  008/19). 
14.3 0 município publicará o resumo desta ata. 
14.4 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando- se- lhe todos os seus dispositi-
vos, o edital de Pregão n2  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 disposi-
ções. 

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 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo a inadas, que a tudo pre-
senciaram. 
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CONTRATANTE 	 1 RA/ATA/CONTRATADA 
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SIMONE ALZIRA ZANARDI BURAKuWSKI 

CPF: 041.358.697-93 
GERALDO BATISTA CARDOSO 

CPF:363.351.426-00 
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ESTADO I»: MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 027/19. PRCt. 19312019- PREGÃO 

N. 024/19. NP-008-19 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 027/19. PRC N°. 103/2019 - 
PREGÃO N°. 024/19. RP 	008-19 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG. DETENTORA DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATADA: COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS NUNES EIRELI - 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 EXERCICIOS DE 2019/2020" - 
VALOR: 69% (sessenta e nove) pór cento para 
Med.11ospitalar/Consumo — Tabela SIMPRO c 48% (quarenta e oito) 
por cento para Bens Móveis e Duráveis /Equipamentos - Revista 
SIMPRO. VIGÊNCIA: 12 MESES. 

LUZ/MG. 10.09.19. 

A h-TOA' DUARTE. 
Prefeito Municipal. 

Publicado por: 
Daniel Ribeiro 

Código Identificador:40.342D03 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 12/09/2019. Edição 2587 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no sita: 
http://www.diariomunicipal.com.bdamm-mg/ 
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