PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
ESTADO MINAS GERAIS
EDITAL DE LICITAÇÃO
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI – LC 147/2014
PROCESSO LICITATÓRIO 80/2017. - PREGÃO 47/2017
A Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata - MG, situada à Rua Joaquim Gomes Pereira nº.
825 - Centro, mediante pregoeiro designado por Despacho, torna público para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, visando aquisição de materiais de
informática, equipamentos e mobiliários para equipar os PSF’s, conforme convênio
13539.516000/1160-02. Atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
A abertura da sessão iniciar-se-á logo após o término do Credenciamento dos licitantes, no
dia 21 de Julho de 2017, às 13 horas, podendo ser prorrogado, se necessário, a critério do
pregoeiro, quando serão recebidos os envelopes documentação e propostas, relativos à licitação e
credenciados os representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data,
no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local aqui mencionados.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/02,
subsidiariamente a Lei n°8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal n°083/03 de
17 de junho de 2003, Decreto Municipal 140/16, Lei Complementar nº123/06 e suas alterações e
pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital.
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
I – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E
MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR OS PSF’s, CONFORME CONVÊNIO 13539.516000/1160-02.
ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Anexo I – Termo de referência
Anexo II – Declaração de enquadramento como ME ou EPP
Anexo III – Declaração de habilitação
Anexo IV – Declaração de que não emprega menores (art. 27, V, da Lei 8666/93)
Anexo V - Especificações e quantitativos
II – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Na presente licitação somente será permitida a participação de Microempresa e/ou
Empresas de Pequeno Porte, conforme artigos 47 e 48, inciso I da Lei Complementar 123/2006,
ou ainda Microempreendedor Individual conforme Lei Complementar 128/08, nos termos da Lei
Complementar n.º 147/2014, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e
anexos;
2.2 - As licitantes deverão apresentar, no dia e horário mencionados no preâmbulo deste edital, 2
(dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope nº. 1, sua proposta comercial
conforme solicitado no item 4 deste edital, e no envelope n°. 2 a documentação comprobatória da
habilitação solicitada no item 7 deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa,
além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata – MG
Envelope n° 1 – “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório n°. 80/2017 - Pregão n° 47/2017
Nome da Empresa: ____________________________
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata – MG
Envelope n°2 – “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório n°. 80/2017 - Pregão n° 47/2017
Nome da empresa: _____________________________
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2.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a) Concordatárias ou em processo de insolvência civil ou recuperação judicial, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos por esta
administração ou que sido declaradas inidôneas por qualquer órgão;
c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou
ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição;
d) E estrangeiras que não funcionem no país;
e) Que não atendam às exigências do edital.
III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 – A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro através
de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
credenciamento, identificar-se exibindo carteira de identidade ou outro documento equivalente.
3.1.1 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.2 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente
credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento particular com poderes
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente, e com a apresentação do Contrato Social da empresa com suas últimas
alterações; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar o
respectivo Estatuto ou Contrato Social com suas últimas alterações, no qual estejam expressos
seus poderes e direitos para assumir obrigações decorrentes de tal investidura. O Contrato Social
poderá ser apresentado em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou autenticado pelo pregoeiro no ato da sessão. Se as alterações, em sua totalidade,
tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente registrado, bastará a apresentação da
Alteração Contratual consolidada e em vigor.
3.3 - A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua o inciso VII, art. 4° da lei
10.520/2002, sob pena de ser desclassificada no certame (modelo anexo III).
3.4 – Para efeito de aplicação da Lei Complementar nº. 123/06, os licitantes enquadrados
como microempresa ou empresa de pequeno porte devem apresentar obrigatoriamente
declaração do próprio licitante, conforme modelo anexo a este edital, acompanhada de
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, ou documento que comprove seu
enquadramento, registrado em cartório, para fins das prerrogativas da Lei Complementar
123/06.
3.5 _ Para MEI _ Apresentação obrigatória da DECLARAÇÃO acompanhada do certificado da
condição de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
IV- 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:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente ou no anexo que
compõe este edital. Deve ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada a ultima folha por seu representante
legal. Podendo ainda ser apresentada em mídia digital, disponibilizada previamente pelo
Setor de Compras, entregue através de pendrive/cd no ato da sessão licitatória juntamente
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com a proposta impressa e assinada, devendo constar no envelope a mídia digital (ao final
será devolvida) e a proposta impressa.
b) Indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão, o endereço
completo da proponente, telefone, fax e endereço eletrônico (se houver) - bem como o número de
sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus créditos;
c) 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, serão entendidas como válidas pelo
período de 60 (sessenta) dias corridos.
d) Menor preço unitário para os objetos ofertados, expresso em reais e marca dos produtos, junto
aos quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado
(tributos, seguros, fretes, encargos de qualquer natureza).
e) A empresa terá o prazo de até 10 dias, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, para
entregar os produtos solicitadas.
f) Indicar a marca dos produtos ofertados.
4.2 - A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro,
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
4.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
4.4 - Nos valores que forem propostos serão consideradas as seguintes regras:
a) quanto à fração relativa aos centavos, apenas os numerais correspondentes às duas primeiras
casas decimais que se seguirem à vírgula;
b) discrepância entre os valores expressos em numerais e por extenso, valem estes últimos;
c) discrepância entre o valor unitário e o global, vale apenas o primeiro.
4.5 - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de:
a) de soma e/ou multiplicação;
b) falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à
reunião de abertura dos envelopes de “propostas de preços” com poderes para esse fim; e
c) A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes
dos documentos apresentados dentro do envelope de “documentos para habilitação”.
4.6 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas.
4.7 - A participação do presente certame, implica no reconhecimento e aceitação das clausulas e
condições nele contidas.
V - DA DESCLASSIFICAÇÃO
Serão desclassificadas:
a) as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital;
b) as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
c) as propostas que não atenderem aos objetivos deste edital;
d) a empresa que não tiver apresentado anteriormente a declaração citada no subitem 3.3.
e) a empresa que não indicar a marca dos produtos ofertados.
VI - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 - Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço unitário.
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6.2 - No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase de
lances verbais, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no próprio ato, vedado
qualquer outro tipo de procedimento.
6.3 - O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto, ao objeto e valor apresentado pela primeira
classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.
6.4 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela
licitante que tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação
apresentada na própria sessão.
6.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro.
6.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.
6.7 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.8 - As propostas enviadas via correio, deverão conter os dois envelopes (propostas e
documentação) acompanhados da apresentação da Declaração de Habilitação, Declaração de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, acompanhada de
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL que conste o seu enquadramento (ME,
EPP OU MEI) para fins das prerrogativas da Lei Complementar 123/06; Deverá apresentar
ainda obrigatoriamente cópia do Contrato Social e alterações (caso existam), juntamente com
cópia do documento pessoal do sócio administrador devidamente autenticado pelo Órgão
competente, em envelope separado.
VII - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 2)
7.1 - O envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
b) Certidão de regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
c) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS).
d) Prova de Regularidade para Com a Fazenda Federal que abrange as contribuições sociais
previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº.8.212, de 24 de Julho de
1991;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.
f) Certidão negativa de pedido de concordata, processo de insolvência civil ou recuperação judicial,
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física, datada de
até 90 dias anteriores à data da presente licitação.
g) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
Art 27 inc.V; devidamente assinado pelo representante legal (modelo anexo IV)
h) Prova de inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de CNDT.
7.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo pregoeiro, podendo ser consultados
e emitidos pela INTERNET.
7.3 - O pregoeiro poderá no ato da abertura dos envelopes documentação, a seu critério, aceitar
documentos que complementem a comprovação de situação exigida para habilitação.
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7.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.
7.5 - Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
7.6 - Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentálos em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/06.
VIII – DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1 – A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os
documentos para habilitação será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste
edital, sendo recomendável a presença dos participantes com 10 (dez) minutos de antecedência em
relação ao horário previsto para a sua abertura, especialmente quando necessária a autenticação
de documentos, e desenvolver-se-á da seguinte forma:
8.2 – Declarada aberta a sessão, serão convidados os representantes das empresas que se fizerem
presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao credenciamento e/ou
representação, na forma do item III do edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os
participantes e, necessariamente, rubricados.
8.3 – Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, não se admitindo
novos proponentes.
8.4 – Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a escolha daquela que apresentar
o MENOR PREÇO UNITÁRIO, 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.
8.5 – Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital,
procedendo-se a desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de forma
a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.
8.6 – Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma
sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior
preço, observando o seguinte:
8.6.1 – 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 item. A
critério do(a) pregoeiro(a), o referido período poderá ser prorrogado.
8.6.2 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a
definir a seqüência dos lances ulteriores.
8.6.3 – 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.
8.6.4 – 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.
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8.7 – Havendo empate, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº123/06, a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá manifestar seu
interesse em apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº123/06.
8.8 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06.
8.9 - Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas ou empresas de pequeno
porte previsto no art. 44 da Lei Complementar nº123/06, proceder-se-á na forma do art. 45 do
dispositivo legal mencionado.
8.10 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
8.11 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta,
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
a) A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem
da formulação de lances.
8.12 – Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
a) Observar-se-á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar nº123/06, no
caso de declaração de vencedor da licitação enquadrado como microempresa e empresa de
pequeno porte.
8.13 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado o vencedor.
8.14 – Caso ocorram as hipóteses do subitem 8.13, ou de não haver oferta de lances verbais, ou
mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão do pregoeiro, em qualquer dos
casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será lícito ao pregoeiro negociar diretamente com
o proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado.
8.15 – A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis.
8.16 – 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.
8.17 – Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao seu
proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante abertura do
respectivo envelope de documentação, na forma do item VII deste edital.
8.18 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão.
8.19 – Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas em
decorrência das quais foram desclassificadas.
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8.20 – Da reunião lavrar-se-à ata circunstanciada, ao final assinada pelo pregoeiro e licitantes
presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na qual serão
registrados todos os fatos relevantes da sessão.
8.21 – A adjudicação do objeto obedecerá a estrita ordem de classificação e será praticada pelo(a)
pregoeiro(a) na própria ata de reunião.
8.22 _ O licitante estará sujeito as penas do art. 7º da Lei 10520/2002, quando convocado dentro do
prazo de validade da sua proposta, ou na fase pertinente, praticar as seguintes condutas:
a) Não cumprir com a nota de empenho;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) Não mantiver a proposta;
e) Falhar ou fraudar no fornecimento dos produtos;
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Cometer fraude fiscal.
IX – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
9.2 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
9.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
9.4- Não serão aceitas impugnações e recursos enviados via fax ou e-mail.
X – DOS RECURSOS
10.1 - Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término do
prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos
autos.
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito
de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.
10.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4 - Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
10.5 - Os recursos e impugnações deverão observar os seguintes requisitos:
a) Serem datilografados e devidamente fundamentados;
b) serem assinados por representante legal da licitante;
c) não serão aceitos se enviados via fax ou e-mail.
XI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
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12.03.10.301.1206.3.018.4.4.90.52.0253
XII – CONDIÇÕES CONTRATUAIS
12.1 – Não consta instrumento de contrato para o presente certame, estando o mesmo substituído por
nota de empenho e respectiva autorização de fornecimento, conforme Artigo 62 da lei 8.666/93.
12.2 - A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a
fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação
comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito da
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata e desde que não afete o fornecimento dos produtos deste
certame.
12.3 - Obriga-se a contratada a fornecer os materiais objeto desta licitação dentro dos prazos e
condições estabelecidos, devendo substituir imediatamente os materiais que porventura não
atendam as condições gerais constantes deste Edital, da descrição do objeto (Anexo V) e da
Autorização de fornecimento.
12.4 - Arcar com os tributos Federais, Estaduais e Municipais que incidirem sobre o objeto.
12.5 - Cumprir todas as normas, posturas e regulamentos: Municipal, Estadual e Federal e outros
que porventura venham a incidir no fornecimento dos objetos licitados.
XIII – DA ENTREGA
13.1 – O licitante vencedor deverá entregar os objetos desta licitação nos locais indicados pelo
Almoxarifado Central após a emissão da Autorização de fornecimento, no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data de emissão desta.
13.2 – O(s) licitante(s) vencedor(es) dos itens 02, 07, 17, 19 e 20, deverão apresentar
obrigatoriamente no momento da entrega a “ANÁLISE ERGONÔMICA DO PRODUTO’’ ,
atendendo as normas vigentes do MTE (ou outro órgão que venha a substituí-lo) autenticado em
cartório.
13.3 - A Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata – MG, reserva-se o direito de não aceitar os objetos
que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a
nota de empenho e aplicar o disposto no artigo 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93.
13.4 - Na hipótese de substituição, a contratada deverá refazê-lo em conformidade com a indicação
da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente da nota de empenho.
XIV - PAGAMENTO
14.1 – O pagamento será efetuado 20 (vinte) dias após a entrega e emissão da respectiva Nota
Fiscal entregue no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA.
14.2 – As empresas que emitirem nota fiscal eletrônica deverão enviar juntamente com o Danfe, o
arquivo XML para o endereço almoxarifado@lagoadaprata.mg.gov.br
XV - SANÇÕES
15.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, resguardados os procedimentos
legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
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a) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor total
estimado da nota de empenho, por dia de atraso na entrega dos objetos, até o limite de 20 (vinte)
dias, caracterizando a inexecução parcial;
b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de
Lagoa da Prata enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) Advertência escrita.
e) Caso venha desistir de fornecer os materiais solicitados , além de outras cominações legais, a multa
será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do total do empenho.
15.2 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Lagoa da Prata, via
Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento
da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, sendo que poderá ser
automaticamente descontada dos créditos que a empresa tiver junto ao Município, devendo ser
aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da Contratada, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo.
15.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.
15.4 - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A contratada 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.
16.2 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados.
16.3 - Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em
especial a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02.
16.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

Lagoa da Prata, 20 de Junho de 2017.

PREGOEIRO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E
MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR OS PSF’s, CONFORME CONVÊNIO 13539.516000/1160-02.
ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Anexo I – Termo de referência
Anexo II – Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
Anexo III – Declaração de habilitação
Anexo IV – Declaração de que não emprega menores (art. 27, V, da Lei 8666/93)
Anexo V - Especificações e quantitativos
Critérios de Aceitação do bem a ser adquirido: O licitante vencedor deverá entregar os objetos
desta licitação nos locais indicados pelo Almoxarifado Central após a emissão da Autorização de
fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de emissão desta .
O(s) licitante(s) vencedor (es) dos itens 02, 07, 17, 19 e 20, deverão apresentar obrigatoriamente no
momento da entrega a “ANÁLISE ERGONÔMICA DO PRODUTO’’ , atendendo as normas
vigentes do TEM (ou outro órgão que venha a substituí-lo) autenticado em cartório.
Procedimento de Fiscalização:
Os objetos quando de sua entrega deverão estar em conformidade com o exigido em edital,
devidamente fiscalizado por responsável da Secretaria correspondente.
Penalidades Aplicáveis: O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada sobre o valor total
estimado do empenho, por dia de atraso na entrega dos objetos, até o limite de 20 (vinte) dias,
caracterizando a inexecução parcial;
- Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;
- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de
Lagoa da Prata enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
- Advertência escrita.
- Caso venha desistir de fornecer os materiais solicitados, além de outras cominações legais, a multa
será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do total estimado do empenho.
- A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Lagoa da Prata, via Tesouraria
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação
enviada pela Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, sendo que poderá ser automaticamente
descontada dos créditos que a empresa tiver junto ao Município, devendo ser aplicadas por ato do
Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis da abertura da vista ao processo.
- As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas na lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.
- Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório
e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.
Cronograma Físico-Financeiro de desembolso: O pagamento será efetuado 20 (vinte) dias após
a entrega e emissão da respectiva Nota Fiscal entregue no ALMOXARIFADO da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA. As empresas que emitirem nota fiscal eletrônica deverão
enviar
juntamente
com
o
Danfe,
o
arquivo
XML
para
o
endereço
almoxarifado@lagoadaprata.mg.gov.br
Pregoeiro
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

À Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata
Pregoeiro Municipal
Processo nº 80/2017
Pregão Presencial nº. 47/2017.

A empresa ______________________________________________________inscrita no CNPJ sob
o nº._______________________, domiciliada na Rua ___________________, DECLARA, sob as
penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº123 de 14/12/2006, que:
a) se enquadra como MICROEMPRESA – ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP
ou MEI;
b) a receita brutal anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP)
do art. 3º da Lei Complementar nº123 de 14/12/2006;
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

__________________________________________________________
Assinatura, nome e número de identidade do declarante

OBSERVAÇÃO:
APRESENTAR FORA
CREDENCIAMENTO.

DOS

ENVELOPES,

JUNTO

COM

OS

DOCUMENTOS
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Pregão n.º____________
Processo n.º__________

A
empresa
_____________________________________,
inscrita
no
CNPJ
________________________, através de seu representante legal, DECLARA que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação conforme preceitua o inciso 7, artigo 4 da lei 10.520/2002.

Lagoa da Prata MG, _____/______/________

________________________________
Representante Legal
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DO ART. 27, V, DA LEI 8666/93

____________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o
nº._______________________________, por intermédio de seu representante legal
Sr(a)._________________________________________,
portador(a)
do
documento
Nº
__________________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da lei
8.666/93, acrescido pela Lei nº.9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Lagoa da Prata, _____ de ____________ de 2017.

____________________________________
Representante Legal
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ANEXO V
Pregão 47/2017
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
ITEM

QUANTIDADE

01

07 unidades

02

02 unidades

03

02 unidades

04

01 unidade

05

02 unidades

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Ar condicionado
Capacidade 12.000 BTU’s tipo split , função quente e frio
Arquivo confeccionado em aço com 04 gavetas para
pastas suspensas, trilho telescópio para deslizamento das
gavetas, entregue montado. A empresa deverá apresentar
Laudo Ergométrico devidamente autenticado em cartório.
Autoclave horizontal de mesa até 75 kg
Câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de
operação digital capacidade para até 25 litros.
Autoclave Horizontal com capacidade para 25 Litros
Dimensões Internas aproximadas - (cm) 30 diâmetro x 35
profundidade
Dimensões Externas aproximadas - (cm) 49 altura x 54,5
largura x 49 profundidade
Voltagem - 110v ou 220v
Potência aproximada - 1600 Watts
Câmara em Aço inox.
Ciclos de Esterilização em 121°, 127° e 134° C.
Reservatório de Água Destilada
Comando digital automático (microcontrolador)
Deverá possuir no mínimo 9 programas de esterilização 1
programa de Secagem Extra
Secagem com porta fechada.
Deverá possuir sistemas de segurança.
Display de cristal líquido.
Capacidade 25 litros, 03 bandejas.
Garantia mínima de 1 ano
01 - Manual de instruções
01 – Mangueira
01 - Suporte (para bandeja)
03 – Bandejas
01 - Copo Dosador
Balança antropométrica adulto
Modo de opção digital
.Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g;
.Display LCD de 6 dígitos de aproximadamente 15 mm de
altura e 6,5 mm de largura com backlight;
.Iluminação do display após o equipamento atingir a carga
mínima;
.Plataforma aproximada 390 x 340cm;
.Estrutura em chapa de aço carbono;
.Acabamento em tinta eletrostática a pó;
.Padrão na cor branca;
.Tapete em borracha anti-derrapante;
.Pés reguláveis em borracha sintética;
.Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;
.Função TARA até capacidade máxima;
.Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM
Balança antropométrica digital infantil
Modo de opção digital
- Capacidade de 15 kg e divisão de 5 g;
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06

02 unidades

07

42 unidades

08

10 unidades

- Concha anatômica em inox com medida aproximada de
540 x 290 mm, com capa plástica acolchoada
impermeável inclusa;
- Gabinete em Plastico ABS;
- Display LED com 6 dígitos de aproximadamente 14,2 mm
de altura e 8,1 mm de largura;
- Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/
cobertura plástica;
- Pés reguláveis em borracha sintética
- Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;
- Função TARA até capacidade máxima da balança;
- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;
- Mínimo 01 ano de garantia;
- Assistência técnica em todo território nacional.
- Peso Liquido aproximado: 6,300 kg
-Altura aproximada (cm): 26
-Largura aproximada (cm): 43
-Comprimento aproximado (cm): 55
Biombo
Confeccionado em aço pintado, triplo com rodízios
Estrutura em tubos retangulares circulares de aço SAE
1010
Divisórias em poliestireno para facilitar limpeza e
higienização
Rodízios Ø 50mm
Acabamento através de pintura eletrostática pó
Altura aproximada: 180 x Comprimento: 180 (aberto) / 63
(fechado)
Cadeira em aço pintado, acento/encosto em polipropileno
sem rodízios, sem braços e sem regulagem de altura,
entregue montado. A empresa deverá apresentar Laudo
Ergométrico devidamente autenticado em cartório.
Câmara para conservação de imunobiológicos
Sistema de emergência no mínimo 24 h (bateria ou
nobreak), gabinete externo confeccionado em aço/ferro
pintado, gabinete interno confeccionado em polipropileno,
temperatura mínima de +2°C a 8°C, porta em vidro duplo,
capacidade mínima de 120 litros, vertical, com circulação
de ar forçada e contraporta. Não possui sistema de
registro de dados , nem discador de emergência.
REFRIGERAÇÃO – Através de compressor hermético,
com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC.
ALARMES – Temperatura abaixo de 2ºC, temperatura alta
acima de 8ºC, falta de energia elétrica, ambas com tecla
de inibição para silenciar o buzzer por aproximadamente
10 minutos.
FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5ºC a 5,5ºC, com ponto
fixo em 4ºC.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador
eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas,
acionadas através de um toque.
SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA
ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (CC) para
110/220 volts (AC), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia
para até 48 horas. Montado na parte inferior da câmara,
com gaveta móvel para a bateria selada.
CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA – 120 LITROS.
FUNCIONAMENTO – 127/220 VOLTS 50/60 Hz.
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09

02 unidades

10

07 unidades

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA –
Carro para curativo
Material de confecção em aço inoxidável, contendo os
acessórios balde e bacia.
Pés em tubos 7/8” INOX
Tampo e prateleira em chapa 0, 75mm INOX
Pés com rodízios de 3”
Varanda em ferro maciço 3/16
Puxador em tubo 7/8”
Dimensões aproximadas: 0,40x0,80x0,80m
Totalmente em inox
Carro maca simples
Confeccionado em aço inoxidável, possui suporte para
soro e grades laterais, acessórios – colchonete.
ESTRUTURA: em
tubo
redondo
inoxidável
de
aproximadamente 31,75 x 1,2mm.
LEITO: removível em chapa de aço inox 0,75mm com
cabeceira regulável através de cremalheira.
GRADES: laterais de tombar em tubo de aço inox 22 x 22
x 1,2mm.
SUPORTE: para soro em aço inox
PARA-CHOQUE: de borracha em toda volta.
RODÍZIOS: de aproximadamente 125 mm de diâmetro
com freios de dupla ação em diagonal.
CAPACIDADE: máxima permitida de 250 Kg.
DEVERÁ SER ENTREGUE COM COLCHONETE EM
CURVIM – ESPUMA D33
DIMENSÕES APROXIMADAS:
– Comprimento: De 1,70 m a 2,00 m (variando de 1 em 1
cm).
– Largura: De 0,60 m a 0,90 m (variando de 1 em 1 cm).
– Altura: De 0,45 m a 0,80 m (variando de 1 em 1 cm).

11

02 unidades

Carro para material de limpeza
Confeccionado em polipropileno, contendo balde
espremedor, saco de vinil e kit com ops liquido e po para
placa sinalizadora e pa.
- Carro Funcional para limpeza em polipropileno
Acessórios:
- 01 Balde de aproximadamente 30 Litros
- 02 Cabos Alumínio de aproximadamente 1,50 m
- Haste Americana
- 02 Refil de Algodão 320 g - Para limpeza úmida.
- 01 Armação MopProfi
- 01 Refil Mop Pó Profi
- 01 Pá POP
- 01 Placa Sinalizadora.
Medidas de Cubagem aproximadas:
88cm x 30cm x 55cm - Carrinho
52cm x 38cm x 49cm - Balde
88cm x 33cm x 27cm - Placa/Pá/Refis
150cm x 10cm x 10 cm- Cabo Alumínio
16
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12

06 unidades

13

01 unidade

14

03 unidades

15

02 unidades

16

02 unidades

17

02 unidades

18

02 unidades

19

02 unidades

20

06 unidades

21

02 unidades

Peso aproximado:25kg
Escadas com 02 degraus em aço inoxidável
Escadinha com 02 degraus em tubo inox, piso em chapa
de aço inox dobrada, revestido em borracha
antiderrapante, com cantoneiras de aço inoxidável, pés
com ponteiras de borracha.
Largura aproximada: 44cm
Altura aproximada: 35cm
Comprimento aproximado: 35cm
Largura aproximada do degrau 15 cm
Estetoscópio infantil
Auscultador em aço inoxidável tipo duplo
Foco refletor ambulatorial
Iluminação halogênia, haste flexível.
Especificações
- Haste flexível cromada
- Base esmaltada
- Base sobre rodízios
- Lâmpada halógena
Impressora laser (comum)
Padrão de cor monocromático, memória de 16 mb,
resolução de 600 x 600, velocidade 33 PPM, capacidade
de 100 páginas, ciclo de 25.000, páginas interface usb e
rede frente e verso automático, garantia mínima de 12
meses.
Mesa de exames em aço
Posição do leito fixo, confeccionado em aço/ferro contendo
suporte para papel. Dimensões: 1,85 m comprimento x
0,70 m largura x 0,80 m de altura.
Mesa de reunião
Confeccionado em madeira MDP/MDF/ similar redonda,
com aproximadamente 1,20 de diâmetro, base em aço
pintado, entregue montado. A empresa deverá apresentar
Laudo Ergométrico devidamente autenticado em cartório.
Mesa Mayo
Confeccionada em aço inoxidável.
Mesa de mayo em inox
Com Armação tubular totalmente de Inox mais rodízios e
altura regulável por roseta.
Altura mínima aproximada: 80 cm
Altura máxima aproximada: 110 cm
Dimensões aproximadas da bandeja
Comprimento: 49,5 cm
Largura: 33 cm
Mesa para computador
Confecção da base e tampo em madeira
MDP/MDF/similar, divisões em 04 gavetas, com suportes
para CPU, teclado e impressora, entregue montado. A
empresa deverá apresentar Laudo Ergométrico
devidamente autenticado em cartório.
Mesa para escritório
Base em aço/ferro pintado material de confecção madeira
MDP/MDF/ similar composição simples com 02 gavetas,
entregue montado. A empresa deverá apresentar Laudo
Ergométrico devidamente autenticado em cartório.
Micro computador
01 TB 7200 RPM sata III CPU socket 1150, memória 2 x
DIMM, max 16 GB, DDR 3 1600/1333/1066 MHZ, Non17
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22

02 unidades

23
24

02 unidades
02 unidades

25

10 unidades

26

02 unidades

27

02 unidades

28

02 unidades

29

04 unidades

30
31

02 unidades
02 unidades

ECC, Um-bufered, arquitetura de memória dual, canal do
gravador de dvd Sata, gabinete ATX, 04 baias, rede 1 x,
Gigabit LAN, 6Gb Sata, 03 Gb , 02 x portas USB 3.0/2.0 (2
no painel traseiro). Portas I/O 1 Xps/2 para teclado/1 x
PS/2 mouse/ -1 LAN (RJ 45) 2xUSB 3.0 (azul) 4 x USB
2.0/3 jack de áudio.
Monitor de vídeo led 19’’
Tomada padrão NBR 14136
Mouse óptico com scroll USB
Nobreak
Potência 01 KVA tensão de entrada e saída Bivolt,
alarmes áudio visual, bateria interna 01 selada, garantia
no mínimo 12 meses.
Poltrona hospitalar
Armação baixa confeccionada em aço/ferro pintado,
assento e encosto em estofado courvin, descanso para
pés integrado, capacidade para até 120 kg, reclinação de
acionamento manual.
Reclinável
Construído em tubos pintados de 1";
Base em tubos pintados de 1”1/4;
Assento, encosto, braços e descanso para os pés
estofados em espuma, revestidos em courvin;
Encosto, braços e descansa pés reclináveis por meio de
alavanca lateral;
Pés com ponteiras plásticas;
Dimensões aproximadas: 1,25 X 1,03 X 0,77 m
Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.
Purificador refrigerado
Bebedouro com pressão coluna simples
Refrigerador
Com capacidade mínima de 299 litros.
Seladora
Selagem: Solda grau cirúrgica para sacos de qualquer
medida devido ao sistema de barra aquecida livre.
Controle de Temperatura: Temperatura controlada por
circuito eletrônico.
Informações técnicas
– Potência mínima: 100 watts
– Consumo médio: 0,10 kw/h
Medidas aproximadas:
Largura: 26,5 cm
Profundidade: 22,5 cm
Altura: 10,0 cm
Aplicação para grau cirúrgico tipo manual pedal.
Suporte para soro
Tipo pedestal de altura regulável, em aço inoxidável.
Fabricado em aço inoxidável AISI 304, tubo 1 1/2, altura
fixa aproximada de 2000mm. 4 pés em tubo 3/4 e 4
ganchos em tubo 1/4 (2 com alturas aproximadas de
1600mm e 2 de 1970mm) para suporte de soro. Rodízios
de 2 em cada pé. Acabamento escovado.
Teclado USB ABNT 02
Ventilador de teto 03 pás
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Prazo para entrega: _______________________

Validade da proposta: ________________________

_____________________________________
Assinatura
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